
প্রকাশক £ বিক্রয়কেন্দ্র £ 

এইচ. এল: সাহ। 
পুখিপতর 

টন ২ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট 
৯ এযান্টনি বাগান লেন কলিকাতা1-১২ 
কলিকাতা-৯ 

প্রথম প্রকাশ £ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ 

মুদ্রাকর £ 

এস* সাহা 

ক্যালকাটা! প্রিন্টার্স 

৯ এ্ান্টনি বাগান লেন 
কলিকাতা-৯ 



ছোটবেলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রচ্ছদে যখন 

বিদ্ভাসাগরের ছবি দেখতাম তার মর্ম বুঝতাম না। আজ 
বুঝি, বাংলাদেশে সংস্কৃত ব্যাকরণের এই বিষুন্রশর্ম! ন। 
থাকলে “বারো বছরের* ধাক্কায় সকলকেই পডতে হ'ত। 

বিদ্ভাপাগর মণিকার | তিনিই মণি বিদ্ধ করেছিলেন 

আশ্চর্য দক্ষতায়। বাংলায় শ্লীরা সংস্কৃত ব্যাকরণ 

লিখেছেন তাদের প্রবেশ তাই “সুত্রস্যেবঃ। বই লেখাব 
নামে আমাদের যে চঠ। তা তারই কাছে আমাদের 

অপরিশোধ্য খণশোধের সামান্যতম চেষ্টামাত্র | 

সেই চেষ্টাই একটু করলাম। আমার অগ্রজপ্রতিম 

ডঃ যুরাবিমোহন সেন এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহার পরামর্শ 

ও প্রেরণায় সে চেষ্টা গ্রন্থ্মূতি পেল। 
গচ্ছতঃ স্থলনম্ সে তো আছেই, সে তে| থাকবেই ॥ 

তবে ভরসা এই “সমাদধতি সঙ্জনাঃ? | 

_ জ্যোতিভূষণ চাকী 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

প্বতীয় পরিচ্ছেদ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

নবম পরিচ্ছেদ 

বশম পরিচ্ছেদ 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

বাদশ পরিচ্ছেদ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছে? 

সুীপত্র 

সন্ধি 

সুবস্তপ্রকরণ 

অবায় 

ণত্ব ও ষত্ববিধান 

ধাতুবূপ 
কৎ প্রতায় 

তদ্ধিত প্রতায় 

ণিজন্ত ধাতু 

বাচ্য ও বাচ্যাস্তর 

কারক বিভক্তি 

সমাস 

সত্রী-প্রত্যয় 

অনুবাদ নির্দেশিকা 

১২৮ 

১৩৪ 

২০২ 

২৩০ 

২৩৫ 

২৪৩ 

২৭৫ 

২৯৭ 





প্রথম পলিচ্ছ্ছেদ 

সন্ধি 
[07750870০08 31 4710৭ 

“অস্ত্বান্তবন্যাং দিশি দেবতাত্মা 

হিমালয়ে! নাম নগাধিরাজঃ।+ 

ছন্দোবদ্ধ এই বাকাটি মূলতঃ 

অস্তি উন্তবস্যাম্ দিশি দেঁবতাত্ব। 

হিমালযঃ নাম নগাধিরাজঃ | 
সপ ররর এপ 

নিয়বেখ অংশগুলিতে পাশাপাশি অবস্থিত ছুই বর্ণের মধ্যে এক প্রকার 

মিলন ঘটিয়াছে। আবাব “দেবতান্রা ও “নগাপিরাঁজঃ, এই পদ ভাঙিলেও 
দেখা যায় উহার! যথাক্রমে দেবত1+আত্ম! এবং নগ+ অধিবাজঃঃ অর্থাৎ এই 

ঢুই স্থলে সমাসবদ্ধ পদেব অন্তর্গত পাশাপাশি ছুইটি বর্ণ মিলিয়৷ একবর্ণে পরিণত 
হইয়াছে । প্রথমটিতে আ-আ মিলিয়৷ আ” হইযাছে, দ্বিতীয়টিতে অ-অ 
মিলিয়। আ হইয়াছে । বর্ণের এইরূপ মিলনকেই সক্ষ্ি বলে। সন্ধির অপর 

নাম সংহিতা । 

পরঃ সন্গিকর্ষঃ সংহিতা! €(১৪1১০৯) 

১. পূর্ববর্তী শব্দেব শেষবর্ণ এবং পরবর্তা শব্দের প্রথমবর্ণ অতান্ত সন্নিহিত 
হইলে দ্রুত উচ্চাবশে উভয়ে মিলিত হয়, ইহাব নামই সংহিতা বা জন্ষি। 

সন্ধিতে কখনও ছুই বর্ণ কেবল মিলিত হয়, কখনও পূর্ববর্ণ বিকৃত হয়, 
কখনও পূর্ববর্ণেব লোপ হয় কখনও ব| পববর্ণের লোপ হয়, কখনও উভয় 
বর্ণ ই বিকৃত হয়। ক্রমান্বয়ে উদাহরণ £ 

কেবল মিলন  বিদ্াা + আলয়:-বিগ্ভালয়ঃ ( আ+আ.-আ) 

পূর্ববর্ণের বিকৃতি -তৎ+-মাব্রম-তন্মাত্রম্ (ৎ৯ন্) 

পরবর্ণের বিকৃতি -্যজ.+ন-যজ্ঞ ( ন-৯এ ) 
পূর্ববর্ণের লোপ _-সঃশগচ্ছতি-স গচ্ছতি (“ লোপ) 



২. সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশিক। 

পরবর্ণের লোপ .তে+অপি-তেহপি (অ? লোপ ) 
উভয় বর্ণের বিকৃতি -উদ্্+-শ্বাস:." উচ্ছাস: (দৃ১স্চ৩ শসছ.) 

তাই মিলন কথাটির মধো লোপ বা পরিবর্তনের অর্থও নিহিত আছে। 

সন্ধিদ্ছল 

২, সংস্কৃতে সন্ধি কোথায় কোথায় হইবে তাহার উত্তর মিলিবে এই 

শ্লোকটিতে £ 
সংহিতৈকপদে নিত্যা নিতা| ধাতৃপসর্গয়োঃ | 
সূত্রেষপি তথা নিত্যা সৈবান্যাত্র বিভাষয়! ॥ 

অর্থাৎ একপদ, ধাতু ও উপসর্গে এবং সূত্রে সন্ধি অবশ্যুই করিতে হুইবে, 
অন্যত্র অর্থাৎ বাক্যে সন্ধি বৈকল্পিক অর্থাৎ সঙ্গি করা ন! করা লেখকের 

ইচ্ছাধীন। 

একপদঃ নে+অনম্-নয়নম্ সূর্য1উদয়ঃ-সূর্ধোদয়ঃ 

ধাতু ও উপদর্গে £ প্রতি + উক্তিঃ- প্রত্যুক্তি: 

সূত্রে £ বৃদ্ধিঃ+ এচি লবুদ্ধিবেচি 

ইহ! ছাড] শ্লোকেও সন্ধি অবশ্য বিধেয়। 
[ দ্বিতীয় পাদের শেষ বর্ণ ও তৃতীয় পাদের প্রথম বর্ণ ব্যতীত।] 

অরাবপুচিতং কার্ধমাতিথ্যং গৃহমাগতে । 

ছেতু,ঃ পার্থগতাং ছায়াং নোপসংহবতি দ্রমঃ | 
সন্ধিবিযুক্ত পাঠ__অরোৌ অপি উচিতম্ কার্ধম আতিথ/ম্ গ্রহ্ম আগতে । 

ছেত্ুঃ পার্খ্গতাম্ ছাঁয়াম্ ন উপসংহবতি ক্রমঃ। 
এই সকল ক্ষেত্র বাতীত বাঁক্যে সন্ধি ইচ্ছাধীন, যেমন__ 

কিঞ্চিৎ অসৌ অবদৎ। 
এই বাকো সন্ধির অবকাশ দুইটি অংশে। ছুইটি অংশেই সন্ধি করিয়া 

লিখিতে পারি কিঞ্্দিদাববদৎ। আবার শুধু পূর্বাংশে সন্ধি করিয়া লিখিতে 
পাঁরি কিঞ্দিসৌ। অবদৎঃ অথবা! শুধু শেষাংশে সন্ধি করিয়! লিখিতে পারি 

কিঞিৎ অসাঁববদৎ। তবে প্রয়োগের দিক দিয়া প্রথম দুইটিই অধিকতর 

বাখ্বিধিসম্মত। 



সন্ধি ৩ 

৩. সন্ধি তিন প্রকার। নিয়ের সোদাহুরণ ছকটি দেখিলেই এই 
প্রকারভেদ স্পষ্ট হুইবে £ 

রা 
[7 নি ূ 

স্বরসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধি বিসগসদ্ধি 
€ হিম+ আালয়ঃ (উদ্+অলঃ প্রাত:+আশঃ 
-হিমালয়ঃ ) _ উজ্জ্বল: ) স্প্রাতরাশঃ 

স্বব্বসন্দি 
স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সন্ধিকে স্বরসন্ষি বলে। যাহাদের উচ্চারণ- 

স্থান ও উচ্চারণ-প্রধত্ব সমান তাহার! সবর্ণ। অ-আ।, ই-ঈ উ-উ, খ-ধ-_এই 
বর্ণযুগ্মগুলি পরস্পর সবর্ণ। সবর্ণ সন্ধিগুলিকে পাণিনি একটি সূত্র দ্বারা 
গাথিয়াছেন_-অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ ৬১১০১ অকৃ- অঃ ই, উ, খ, ৯। অকৃ- 
বর্ণের পর সবর্ণ থাকিলে উভগয়ের স্থানে একটি দীর্ঘ হয়। নিয়ে আলোচিত 
৪, ৫১ ৬১ ৭ এই চারিটি নিয়ম বন্ত এই একটি সূত্রেরই বিশ্লিষ্ট রূপ। 

8. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আকার থাকিলে 

উভয়ে মিলিয়া আ-কার হ্য়। আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 

অ+ অ-আ-আ৷ 
নব+-অন্নম-নবান্নম্ সূর্ধ+ অস্তম্-সূর্ধান্তম্ 

উপ্তম+অঙ্গম-উত্তমাঙ্গম্ অছ্য+অবধি-অগ্ভাবধি 
হিম + অচল: স" হিমাচলঃ ক্ট4+ অঞ্িতম্_ কষ্টার্জিতম্ 

জন্ম + মন্ধঃ- জন্মান্ধঃ লোহিত+-অশ্ব:- লোহিতাশ্বঃ 

চরণ+ শ্রমৃতম্- চবণামতম্ পদ+ অন্বুজমৃ্--পদান্ধুজম্। 

“ান্যঃ ( ন+ অন্যঃ) পন্থা, 

“বেদাহম, (বেদ+অহম্) 
“মিত্রম্যাহুং (মিত্রস্য+ অহং ) চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে” 
“সতামেব জয়তে লানৃতম্? (ন+অনৃতম্ )। 



৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা ' 

অ-+আ 

দেব+ আলর:--দেবালয়ঃ রত্ব+ আকর:স্"রতবাঁকরঃ 

চন্দ্র + আনণঃ-্চক্্রানন: নব1 আসনম্. নবাসনম্ 

্রন্থ+আগারম্ -গ্রন্থাগারম্ বত আহুতিঃ দ্বৃতানতিঃ 
হত+আদরঃ--হতাদর£ সিংহ আসনম্হসিংহাঁসনম্ 

সআহারঃ »স্বাহারঃ শরণ-+ আগতঃ--শরণাগতঃ 

তং চাজ্ানং (চ+-আত্মানম্ ) বহুধা দর্শয়ানম্? | 

আ11+অ7-ভা! 

মহা1+ অবণ।ম্- মহারণাম লত।-- অন্তঃ." লতান্তঃ 

ত্বরা+ অন্বিত:--ত্ববান্বিতঃ প্রজ1+ অধীশ: - প্রজাধীশঃ 

বিছ্বা। + অলংকার: বিগ্ভালংকার: আশা + অতীত:- আশাতীতঃ 

মহা1+ অর্ণবঃ- মহার্ণবঃ আজ্ঞ।+ অধীনঃ:-আজ্ঞাধীনঃ 

তং জ্ঞাত্বাম্বতং (জ্ঞাত্বা 4 অম্বতং ) ভবতি?, 

“পরাহুত্য ( পব1+ অস্য ) শক্তিঃ,১ 

“ময়াই বশ্যৎ ( ময় অবশ্যং ) দাতবাং ব্যবসায়িনাম্? |+ 

আ+আ-.আ৷ 

গদা 7 আঘাত:-গদাঘাতঃ শিল।+ আসনম্্-শিলাঁসনম্ 

দয়11 আরর:-দয়ার্ঃ ধর17+ আনন্দঃ» ধরানন্দঃ 

মহা 1 আকাশঃ- মহাকাশ: কারা+আগারম্-কারাগারম্ 

বিদ্যা+- আলয়:-বিছ্যালয়ঃ সেবা + আদর: - সেবাদরঃ 

“মিথ্যাচরতি (মিথ্যা +আচরতি ) মিত্রার্থে” | 

৫" ই-কাঁর কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাঁকিলে উভয়ে 

মিলিয়া ঈ-কার হয়, ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হুয়। 

১ লক্ষা কব, এখানে আ-কাবেব পব লুপ্ত অ-কাবের চিহ্ন “ই" ব্যবহ্াব কর! হইফাছে। 
ইহাকে অবগ্রহ বলে। অর্থবোধ সহজ করিবার জন্য অনেক সময় “আকারের পব এই 

চিহ্ণ বাবহাব করা হয। অন্বাত্রও এই চিহ্ন ব্যবহার হয, তাহ! যথাস্থানে দ্রষবা। 



সন্ধি & 

ই4+ই-ঈ 
রবি+-ইন্ত্রঃ-" রবীন্দ্র অতি-ইব-- তীব 

মুনি+ইন্দ্র:-মুনীন্তরঃ অতি+-ইঞ্জরিয়7-- অতীন্ত্িয়ম 
অতি+ইত:-অতীতঃ অধি+ ইত:- অধীতঃ | 

নে ধর্মশান্ত্র পঠতীতি (পঠতি+ইতি ) কারণম্?। 
“ততো! নাস্তীহু (নান্তি+ইহু ) পুণ্যবান্”। 

ই+উঈ-উ 
গিরি 7 ঈশঃ » গিরীশঃ পরি+ক্ষা_পরীক্ষা 
ক্ষিতি4 ঈশ:- ক্ষিতীশ: অধি+ ঈশ্বরঃ-অধীশ্বরঃ 

প্রতি+ ঈক্ষা। "প্রতীক্ষা অভি+ ঈক্ষা-অভীক্ষা | 

ঈ+ই-ঈ 
শচী +ইন্দ্রঃ- শচীন্দ্ঃ অবনী+-ইন্দ্রঃ- অবনীন্দ্রঃ 

সতী-+-হন্দ্রঃ- সতীন্দ্র: মহতী+ ইচ্ছ।  মহতীচ্ছা 

মহী+ইন্ত্রঃ-মহীন্দ্রঃ মহী+ইহ-মহীহ। 

“€ভোগ্ীব (ভোগী+ইব) মন্ত্রৌষধিরুদ্ববীর্যঃ: 

ঈ+ঈ5উঈ 
পৃথিবী + ঈশ্ববঃ-পৃথিবীশ্বরঃ সুধী+ ঈশঃ-সুধীশঃ 

সতী 1+ইঈশ:-সতীশঃ গৌরী-ঈশ:-গৌবীশঃ 
কাণী+ ঈশ্বরঃ-ুকাণীশ্বরঃ সতী+লহা1-সতীহা 

৬, উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকিলে 

উভয়ে মিলিয়া উ-কার হয়, উ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হুয়। 

উ+উ-উ 
সু+উি:_ সৃক্তি: অনু উদ্দিতঃ- অনূদিত: 

সাধু+উক্তম্-সাধৃক্তম্ স্বাহ+উদকম্-স্বাদুদকম্ 
গুরু +উপদেশ: » ওরূপদেশ: মধু+উৎসবঃ-মধৃৎসবঃ। 



৬ ংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

. উ+উ-উ 
লঘু+ উদ্সিঃ_লঘুম্িঃ সুউর্ধ্বম্লসূর্ধ্ম্ 

ছুরহং গুরুহুলম্ (গুর+উহনম্ )1 

উ+উ-্উ 
বধৃ+উক্তিঃ-বধূক্তিঃ বধু+উৎসবঃ-বধৃৎ্সবঃ 

উ+উ-উ 

ভু+উর্ধ্বম্ _ ভূর্ধম্ সরযৃ+উগ্ি: » সরযৃম্িঃ 

৭, খ-কারের পর খ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ধ-কার হয়। 

দীর্ঘ র-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হ্য়। 

হাস 
পিতৃ +খণম্ - পিতণেম্ ভ্রাতৃ+খদ্ধিঃস্ভ্রাতংদ্ধিঃ 

এইবার পূর্বাপর অসবর্ণ স্বরের সন্ধিব নিয়ম আলোচিত হইতেছে । 

আদ্গুণঃ (৬।১।৮৭ )__অর্থাৎ অবর্ণেব পর ই, উ এবং খ থাকিলে উভয়ে 

মিপিয়। গুণ হয়। অর্থাৎ ই, উ, খ স্থানে যথাক্রমে এ, ও এবং অর্ হয় এবং 
ইহারা পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।২ ৮, ৯, ১৭ নিয়মগুলি এই সূত্রের অন্তর্গত | 

৮. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 
এ-কার হয়, এ-কার পূর্ববর্ে যুক্ত হয় । 

অ+ই-এ 
দেব4-ইন্দ্র:-দেবেন্ত্ঃ পূর্ণ+ইন্দুঃ-পূর্ণেন্ুঃ 
অস্তা+- ইন্টি:- অস্তো্টিঃ নর+ইন্জ্রঃ- নরেক্দ্রঃ 

শুভ+ ইচ্ছা! শুভেচ্ছা ইহ+-ইতি-্ম ইহেতি 
“নেমা (ন+ইম! ) বিদ্যাতো ভাস্তি? 

২ উরণরপরঃ (১1১৫১ )- এই সৃত্র বলে ঝ স্বানে যে “অ? তাহাব সহিত রূ যুক্ত হুইয়া 
“অর্ঃ। উঠ বর্ণের বন্তী একবচন। 



সন্ধি দ 

অ+ঈ-ঞএ 
গণ+ ঈশ:." গণেশ: নর+-ঈশ:সমাবেশঃ 

পরম+ঈশ্বরঃ-পরমেশ্বরঃ  অব+ঈক্ষণযৃ-নঅবেক্ষণম্ 
ধের্মার্থং যস্য বিস্তেহা। ( বিত্+ ইহা ) বরং তস্য নিরীহতা।; 

আইস এ 

মহা+ইন্দ্র:-মহেন্দ্ যথা +ই্ম_যথেষ্টম্ 
লত1+ইব_লতেব তথ1+ ইব-তথেৰ 

“ছাষ্েব (ছায়া+হইব ) তাং ভূপতিবন্বগচ্ছৎ? 

আ1+ ঈ-এ 
রম।1ঈশঃ-রমেশঃ মহা+ ঈশ্বরঃ-মহেশ্বরঃ 

এট" অ-কার কিংবা আকারের পর উ-কাব কিংবা উ-কার থাকিলে 

ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হুয়। 
অ+উ-ও 

নব+উদ্দিতঃ-নবোদিতঃ ম্বগত-+-উক্চি:-গতো কিঃ 

স্বউদরম্_স্বোদরম্ সহ-+উদরঃ- সহোদরঃ 
সূর্য ভদয়ঃ-সূর্যোদয়ঃ শারদ1উৎসবঃ:-শারদোৎসবঃ 

পরোপকারাকস (পর+উপকারায় ) সতাং বিভুতিঃ 
“দ হোবাচ (হ+উবাচ ) পিতরম্, 

অ+উ-ও 

চল+উম্িঃ-চলোনিঃ নব+উঢা-নবোঢ়া 
গৃহ +- উর্ধ্বম্ - গৃহোর্ধ্বম্ এক+উনখিংশঃ:- একোনবিংশঃ 

আ+উ-ও 

গল1+1+উদকম্-গঙ্গোদকমৃ যথা + উক্তম্-যথোক্তম্ 

মহ1+উৎসব:-মহছোৎসবঃ  মহ1+উদয়ঃ-মহোদয়ঃ 

আ+উ-ও 
মহা+উন্নিঃ-মহোনি: লতা + উর্ধবম -" লতোর্ধবম 
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১০, অ-কার কিংবা আ-কাঁরের পর খ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অরূ 
হয়। র্ রেফ.-ব্ূপে পরবর্ণে যুক্ত হয়, “অ” পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়| 

হিম+খতুঃ-হ্মতুঃ পুরুষ +খধভঃস্" পুরুষর্ষভঃ 

মহ17থাষি:-" মহবিঃ সা+খযি:-" সধিঃ 

বৃদ্ধিরেচি ৬1১/৮৮)__এচ. এ, এ, ও, ও | “অ-আ'র পর এই বর্ণগুলি 
থাকিলে উভয়ে মিলিয়া বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি আ, &, ও | ১১ ও ১২নং নিয়ম 

এই সূত্রের অন্তর্গত । 

১১, অ-কার কিংবা আ-কারের পর একার কিংবা এঁ-কার থাকিলে 

উভয়ে মিলিয়া এ-কাঁর হয়। একার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ+এ-এ 

এক+একম্-একৈকম্হ. . অগ্য+এব-অগ্ৈব 
আ+এ-এ 
, তথা +এব-তখৈব যদা+এব-যদৈব 

অ+এ-এ 
মত+এঁকাম্-মতৈক/ম্ 

আ+এঁ-এ 
মহা4+ এঁক্যম_মহৈক)ম্ মহা+এরাবতম্_মহৈরাবতম্ 

“দৈব্তৈষ ( দেবস্য+এষ ) মহিমা তু লোকে ।, 
“সৈষা (সা+ এষা ) বনস্থলী? 

১২. অ-কার কিংবা! আ-কারের পর ও-কার কিংবা ও-কার থাকিলে 

উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 

দেব+ওজঃ- দেবৌজঃ কৃষ্ণ+ওৎসুক্যম-কৃষ্তৌৎসুক্যম্ 
৩ এখানে “অ+ ও এও সন্গিহিত। “অ+ ও “এ'-র উচ্চারণ স্কান যথাক্রমে ক ক্ঠ-তালু। 

'&-কার-এর উচ্চারণস্থানও ক্তালু। অতএব অ-এ বলে “এ আদেশ হইল । 
৪ ৪অ? ও ও"-কারের উচ্চারণস্থান যথাক্রমে কঠ ও ক-ওষ্ঠ, ও-কাবেব উচ্চারণস্থান কণ্ঠ- 

ওষ্। অতএব অ-ও স্থানে “ও বৃদ্ধি আদেশ কইল। 



সন্ধি ৯ 

গজ +ওঘ:স্গঙ্গৌঘ: মহা +-ওঁদার্যম_মহৌদার্যম্ 
আত্মৌপয্েন (আত্ম +ওপমোন ) ভূতানাং দয়াং ৮4 সাধবঃ 

ইকে। যণ্ অচি (৬1১1৭৭)-_অসবর্ণ স্বব পরে থাকিলে ই, উ, খ' ৯ স্থানে 
যথাক্রমে য. ব. র্ এবং ল্ হয়। ১৩, ১৪ ও ১৫ নং নিয়ম এই সুত্রের 

অন্তর্গত | 

১৩. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ছাঁডা অন্য 
কোন স্বরবর্ণ থাকিলে ই-ঈ স্থানে য্ হয়, ষ. পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর 
য.-এ যুক্ত হয়। 

ই+অন্য অতি+অয:-ম্তায়ঃ 

ই+আ-ষা ইতি+মাদি_ইতাাদি 
ই+উ-্*যু অতি+-উক্তিঃ- অত্যুক্তিঃ 

ই+উ-যু প্রতি+ উহঃ-প্রত্াুহঃ 
ইখ-ুয, মুনি খষভঃ -মুনাষভঃ 

ই+এ২--ষে অভি+ এতি-- অভোতি 
ই+-ষৈ অতি+এঁকাম-অত্যৈকাম্ 
ই+৩ যো মুনি+ওক:-মুন্যোক: 

ই+৩- যো অতি+ ওদার্যম্- অত্যোৌদার্মম 

ঈ-্য 
নদী অন্থু্নগ্ান দেবী+ আগতা_দেব্াাগতা 

দেবী+উক্তিঃ -দেব্যুজি: বাণী+উহনম্-বাণাহনম্ 
নারী+এবম্লনার্ষে/বম্ নারী+এঁকাম্-নার্ম্যেকাম্ 

দেবী+ ওক: দেব্যোকঃ বাণী+ ইচিতাম্. বাণ্যৌচিতাম্ 

ন হামুলা ( হি+ মূলা ) জনশ্রুতিঃ, 

“যত্তেবমভিমতং ( ষদি+এবম্ ) ভবতাং তি ভবতু তৎ১ 1, 
ত্বয্যেব (ত্বয়ি+ এব ) তিষ্ঠতি জগৎ' 
*এক্যেহি (এহি+ এহি ) বৎস: 
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১৪. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-উ ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে উ-উ 
স্থানে ব. হয়, ব. পূর্বস্বরে যুক্ত হয়, পরের স্বর ব-এ যুক্ত হুয়। 

অন্থ1+ অয়ঃ_অন্বয়ঃ ( অন্ বং অয়ঃ- অন্বয়ঃ ) 
সু+আগতম্-ষাগতম্ (স্ব. আগতম্- স্বাগতম্) 

মধু ইদম্. মধ্বিদম্ ( মধ বু ইদম্-ুমধবিদম্ ) 
সাধু+ ঈহিতম্ সাধ্বীহিতম্ (সাধ, ব. ঈহিতম্* সাধ্বীহিতম্ ) 
মধু+খতে - মধরতে ( মধ. বখতে - মধ্রতে ) 

অন্ব+এষণম্- অন্বেষণম্ (অন্ ব. এষণম্ » অন্বেষণম্ ) 

“অথবা সাধ্বিদমুচ/তে” (সাধু+ইদম্ ) 
'মাধবীর্নঃ সন্তবেষধীঃ সমেত 1 ওষধীঃ ), 
সরযৃ+ অগ্থু-সব্যন্বু (সর, ব অন্বু-সরযংন্থু ) 

বধৃ+আদি-্বধ্বাদি (বধ, ব. আদি-্বধ্বাদি ) 

বধৃ+এষণ]স্" বধ্রেষণ। ( বধ, ব এণ1-বধ্বেষণ! ) 

বধৃ+ওকঃ:-বধ্বোকঃ (বধ, ব ওক: বধ্বোকঃ ) 

বধৃ1এগর্যম_বধ্বৈশর্ষম্ (বধ, বৃ এরশ্বর্যম_বধ্বৈষব্ষম্ ) 

১৫. খ-কার কিংবা ধ-কারের পর খ-কার কিংব! ধ-কার ভিন্ন অন্য কোন 

বর্ণ থাকিলে খ্কানে রূ হয়। 

পিতৃ+ অন্থ্যতিঃ-পিব্রন্ুমতিঃ ( পিত রূঅন্মতিঃ ) 

পিতৃ+আদেশঃ:-পিত্রাদেশঃ (পিত্রু আদেশঃ ) 

পিতৃ + ইচ্ছা - পিত্রিচ্ছ| ( পিত.র্ উচ্ছা ) 

পিতৃ+ ইপ্সিতম্ - পিত্রীপ্সিতম্ (পিত.র্ ঈপ্দিতম্ ) 

পিতৃ+ধশ্বর্যম্ - পিত্রৈশ্ব্ষম্ (পিত.র্ এশ্বরধম্) 

এচোহয্ববাক্লাবঃ ৬1১1৭৮। ₹ুএচঃ অয়১-অবৃ-আয়.-আবঃ। এচ, 
এঁঃ ও, ও | স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এই বর্ণগুলির স্থানে যথাক্রমে অয়., আয়, 

অব. ও আব. হয়। ১৬১ ১৭, ১৮ ও ১৯ নং নিয়ম এই সূত্রের অস্তর্গত। 
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১৬. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে “এ” কার স্থানে অয়, হয়। অ-কার পূর্ববর্ণে 
যুক্ত হয় এবং পরের ত্বর য.-কারে যুক্ত হয়। 

শে+অনম্-শয়নম ( শেক শয়.+ অনম্_শয়নন্ ॥ 
বে+ অনম্-বয়নম্ (বে১বয়1+অনম্ল বয়নম্ ) 
চে+ অনম্- চয়নম্ (চেয়. + অনম্-চয়নম্) 

১৭. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে একার স্থানে আয়, হয়, আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত 

হয়, পরের ম্বর য়-কারে যুক্ত হয়। 

নৈ+অক:ঃ-নায়কঃ ( নৈ১নায় +অকঃহ5নায়কঃ ) 
রৈ+এ-্রায়ে (রৈ১্রায়+এলরায়ে ) 

রৈ+ই-্রায়ি (রৈক্রায়+ই-্রায়ি) 

১৮. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও-কার-স্থানে অব. হয়। অ-কার পূর্ববে 

যুক্ত হয় এবং পরের স্বর বৃ-কাবে যুক্ত হয়। 

পো+ অন: পবনঃ ( পো১পব.+" ঘন: স্" পবনঃ ) 

পো+ ইব্রম্» পবিভ্রম (পো ১ পব.+ইন্রমৃ* পবিভ্রম্ ) 

গো +আ1-গব ( গোগব1+আলগবা ) 

গো+ই_-গবি (গো গব.+ই-গবি ) 

১৯. স্বববর্ণের পরে ও-কার স্থানে আব. হয়। এই আ. পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় 
এবং পরের স্বর বৃ-কারে যুক্ত হয়| 

নৌ4আস্নাবা (নৌ-নাব,.+ আনা! ) 
গ্লৌ+ই-গরাবি (ঘৌ১গ্লাব+ই -গ্রাবি ) 
পৌ+অকঃ-পাবকঃ (পৌ১.পাব্+অক:) 
নৌ +ইক-্"নাবিকঃ (নৌ১সনাব.+ইকঃ) 
“বনুকুটুন্াবাঁবাং (বহুকুটুম্বৌ৷+ আবাং ) বিস্তাভাবাৎ সীদাব:, 
€বাগর্থাবিব (বাগর্থেৰ+ইব ) সম্পজে, 
“ত মহনাববুঃ (নৌ +অবতু ) 

২০, পদের অন্তস্থিত এ-কার কিংবা ও-কারের পর যে অথাকে তাহার 
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লোপ হয়। লোপ হইলে অ-কারের যে-চিহ্ন থাকে, তাহাকে লুপ্ত অ-কার 
বা! অবগ্রহ বলে। [ এও? পদান্তাদতি ৬১১০৯ ] 

কবে+- অবেহি”্" কবেহবেহি সখে+অর্পয় » সথেহর্পয় 
প্রভে।+ অনুগৃহাণ - প্রভেহ্নুগুহাণ গুরো+ অগুমন্যস্ব "” গুরোহনুমন্যয 

প্রাণ্ডেহস্মিমামুষঃ ক্ষয়ে (প্রাপ্তে+ মস্মিন্লপ্রাপ্ডেহম্সিন্) 

২১, অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত এ-কার স্থানে একবার 

“অ' এবং আর একবার অয়, ভয় |* 

সখে+আগচ্ছ-সখআগচ্ছ, সখয়াগচ্ছ 
সথে+উচ্যতাম্- সখউচাতাম্, সথয়ুচ/তাম্ 

২২. অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ও-কা!র স্থানে একবার 

“অ; এবং আর একবার অবৃ হয়।* 

প্রভে11+ আগচ্ছ - প্রভআগচ্ছ: প্রভব।গচ্ছ 

প্রভো+ ইহ-প্রভইহ' প্রভবিহ | 

২৩. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত এঁ-করি স্থানে একবার “আ” 

এবং আর একবার 'আয়ু+ হয়।5 

শিয়ৈ + অর্থঃ - শরিয়া অর্থঃ, শ্রিয়ায়র্থ: 
শ্িয়ে+খচ্ছা _ শ্রিয়াখচ্ছা, শরিয়ায়,চ্ছ। 

২৪. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ওঁ-কার স্থানে একবার “আ৷' 

এবং আর একবার আব্ হয়।১ 

রবৌ +- অস্তংগতে - রবাঅপ্তংগতে, রবাবস্তংগতে 

তে।+আহতুঃ. তাঁঅ1হতুঃ, তাবাহতুঃ 
৫ লোপঃ শাকলাহা--৮।৩।১৯ 

শীকল্যমুনিব মতে পদান্তে স্বিত য. ও ব্-এব বিকল্লে বিলে!প হুয়। 
সখয আগচ্ছ-মখ আগচ্ছ €(যংলে।প) 

৬ লোপঃ শাকল্যস্ত (৮1১।১৯) 

প্রভব্আগচছ্ব.. প্রভআগচ্ছ, ব্-লোপ 
শ্রিষাষ্ + অর্থ; শ্রিষাঅর্থঃ, য.লোপ 
রবাব্ অস্তংগতে -রবাঅন্তংগতে, ব্লোপ 
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২৫, ধাতুর এ কিংবা ও পরে থাকিলে উপসর্গের অ-কার ও আ-কারের 

লোপ হয় । [ এডি পররাপন্ ৬।১।৯৪ | 

প্র4+এজতে -প্রেজতে (প্রস্প্র ) (অ লোপ )+৬ধএতত স(প্রেজতে ) 

প্র+এষয়তি - প্রেবয়তি উপ+ওষতি-উপো তি 

ব্যতিক্রম [ এত্যেধত্যুঠ সু ৬১৮৯ ] 
উপ+4এধতে-উপৈধতে পর1+এধতে-পবৈধতে 
অব-+ এতি-অবৈতি আ1+এতি* তি 

এধ, ও ইণ, ধাতুব এ-কার পরে থাকিলে উপসর্গের ম-কাব ও আ-কারের 
লোপ হয়না। [ বৃদ্ধিঃ একাদেশঃ ] 

২৬. যদি উপসর্গের আ-কার কিংবা আ-কারের পর ধাতুর খকার 
থাকে: তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়! আবর্ হ্য়। [ (আদ) উপসর্গাদৃতি ধাতো। 
৬1১৯১ (বৃদ্ধিরেকাদেশঃ ) 11 

অপ +খচ্ছতি _ অপাচ্ছতি অব+খণোতি - অবার্ণে।তি 

পব।1খষতি-পবার্দতি প্র+খজতে- প্রর্তে 

২৭. সমাসে ওতু ও ওঠ শব্দ পরে থাকিলে পূর্বপদের মন্তস্থিত 'অ-কাবেব 
বিকল্পে লোপ হয়। [ ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা (বাতিক )] 

বিশ্ব+ওষ্ঠ:-বিশ্বৌষ্ঠঃ, বিগ্গোষ্ঠ: . স্ুল+৩তু:শ স্ুলৌতুঃ, স্ুলোতুঃ 
অসমাসে_ তব+ ওঃ তঝৌষ্ঠঃ মম ওত: মমৌতুঃ 

সন্ধি নিষেধ | 

২৮, ও-কারাভ্ত কিংবা একস্বর অবায় শব্দের সহিত পরবতী পদের সন্ধি 

হয় না। 

অহেো।1+ অপেহি-অহো। অপেহি ৷ [ অহবপেহি নহে ] 

অহে।+ আগচ্ছ--অহোআগচ্ছ। | অহবাগচ্ছ নহে | 

আ+ এবম-আ! এবম্। [ বম নহে ] 
উ+-উত্তিষ্ঠ-উ উত্তিষ্ঠ | [ উত্ভিষ্ঠ নহে ] 
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২৯. ঈ-কারাস্তঃ উ-কারান্ত এবং এ-কারাস্ত দ্বিবচনাস্ত পদের সহিত 

পরপদের সন্ধি হয় না। 

মুনী+ইমৌ -মুনী ইমৌ | [ মুনীমো। নহে ] 
সাধৃ+ইমৌসসাধু ইমৌ। [ সাধিবিমৌ নহে ] 
লতে4-এতে"লতে এতে | [ লতয়েতে নহে ] 

৩০. পুত্রের সহিত সন্ধি হয় না। দৃব হইতে আহ্বানে, গানে এবং 

বোদনে স্বরের যে দীর্ঘত্ব উহ্াই প্রৃতত্বব | 
হরে অত্র আগচ্ছ-হরে অত্র আগচ্ছ [ “হুরয়ত্র' নহে ] 

৩১. 'অদস্ শব্দের ঈ-কারাস্ত ও উ-কারান্ত পদের সহিত পরপদের সন্ধি 
হয় না। 

অমী+ অশ্বাঃ- অমী অশ্বাঃ। [ অমাশ্বাঃ নহে ] 

অমৃ+ অর্থে» অযু অর্থো | [ হন্বর্থে। নহে ] 

অনুশীলনী 

১, (ক) সন্ধি কাহাকে বলে? 

(খ) সন্ধি নিষেধের স্থলগুলি কি কি? 
১, সঙ্গি বিচ্ছেদ কর 

মুনীন্দ্ঃ, ষচ্ছঃ:, জন্মান্ধ:) ধর্মাধর্মে), পিত্রিচ্ছা, হিমতুঃ অন্থয়ঃ, মহেন্রঃ, 
প্রতাহঃ, শয়নম্, পাবকঃ, নায়ক:, ভিয়াগচ্ছতি, অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম, মুন্যাষভঃ, 

নানু, পর্নস্কঃ, পচত্বোদনম্, পচতোাঁদনমূ। 

৩, সন্ধিকরঃ 

স্ব+উদকম্, বে+আঅনম্ত বি+উৎপত্ভিঃ, মাতৃ+খণম্, ভ্রাত+উপদেশ:, 
অহ্ৃ+আদেশঃ, তে+এব? তে।+ট্হ, সু+উক্তিঃ, অন্ু+ উদ্দিতঃ, অভি 
উদ্দিতঃ, আ+অগচ্ছৎ, সা+খচ্ছতি, পরি+অব+ঈক্ষণম্* অভি+উপ+ 

আগতঃ। 

৪, কারণসহ অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

ভূম্যাধিকারী, ব্যাবধানমঃ ব্যাঞ্জনম্, প্রত্যুপকারঃ, মাত্রান্মৃতিঃ | 
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৫. বিকল্প সন্ধি কি হইবে? 
রবাবস্তমিতে, শরিয়ায়েতি, প্রভ আগচ্ছ, হিমতু?, সধিঃ। 
৬. নিম্মলিখিত উদ্ধৃতিগুলিতে কোন্ কোন্ অংশে সন্ধি হুইয়াছে লিখ 

এবং উহাদের সন্ধিবিযুক্ত পাঠ কি হইবে লিখ £ 
নদীবোদ,ত্ান্ুনিপততি মহী নেমিবিবরে+ 
তানি ত্বয়োপাস্যাশি” “নৈনাং প্রাপা বিমুহাতি?, 

নে হামূলা জনশ্রুতি: নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রয়াৎ” “তান্হ্ং বেদ সর্বাণি” 

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতদুত্তমম্? | 

ব্যঞ্জনসন্ছি 

ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে সন্দি 

৩৩. যদি চ্ কিংবা ছ. পবে থাকে তাহা হইলে ত্-স্থানে ও দৃ-স্থানে 

চ.হয়। 

ত+চ-্চ্চ 

সং+চিন্তা _ সচ্চিন্তা (সং১সচ.+চিস্ত।- সচ্চিন্তা ) 
মহৎ+চক্রম্-মহষ্ক্রম্ (মহৎ মহ5.7 চক্রেম্_ মহচ্চক্রম্ ) 

“চলচ্চিত্তম্ (চলৎ+চিত্ম্ ) চলচ্চিন্তম্। 
“এতচ্চকার ( এতৎ+চকার ) সুমনোহৃবং কাব্যং, 
“স্থিতমিব জবাচ্চত্রবলয্বম্? (জবাৎ-জবাচ+চক্রবলয়ম্ ) 

দৃ7চ-্চ্চ 
উদ্+চারণম্- উচ্চারণম্ € উদ্উচ.+চারণন্. উচ্চারণম্ ) 
তদ+চরণম্-তচ্চরণম (ত€১তচ. +চরণম্_তচ্চবণম্ ) 

“তচ্চরণক্মোলুর্লোঠ” (তদ্তচ্ +চরণয়োঃস* তচ্চরণয়োঃ) 
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ত+ছ-চ্ছ 

চলৎ+ ছখিঃ-চলচ্ছবিঃ ( চলৎ১ চলচ. + ছবিঃ." চলচ্ছবিঃ) 

মহৎ+ ছত্রম্  মহচ্ছত্রম্ ( মহৎ-”মহচ.+ ছত্রম্-মহচ্ছত্রম্ ) 

“তচ্ছিন্ধি ( তৎ+ছিদ্ধি ) মে ভববন্ধনম্। 

দ+ছ-চ্ছ 
ভা ছিন্নম-উচ্ছিন্নম্ তদ+1ছেদ:- তচ্ছেদঃ 

৩৪. যদি জ. কিংব1] ঝ. পরে থাকে, তাহা হইলে ত.-স্থানে ও দৃ-স্থানে 

জ হয়। 

ত+জ-্জ্জ 
কৎ+-জলমৃ- কজ্জলম্ সৎ+জীবনম্-সজ্জীবনম্ 

“যাবজ্জীবং (যাবৎ+1জীবং ) জড়ো দৃহেৎঃ। 
"সংসারহ্ঃখগহুনাজ্জগদীশ ( গহনাৎ4 জগদীশ ) রক্ষ।” 
“ন তজ্ভ্রলং ( তৎ+জলম্ ) যন্ন সুচাকিপঙ্কজম্: 

দ+জ-্জ্জ 
উদ1 অলঃ » উজ্্বলঃ বিপদ +জালঃ- বিপজ্জালঃ 

ত+বা-জঝ 
বৃহৎ+ঝটিকা - বৃতজ ঝটিকা! মহৎ+ঝ%1-মহজ ঝঞ্জা 

বাজ 

বিপদ +ঝনী।- বিপজ ঝঞ্জ। তদ+ঝংকারঃ-তজ.ঝংকারঃ 

৩৫. যদি জ কিংবা ঝ. পরে থাকে: তাহা! হইলে দস্ত্য ন্স্থানে 
ঞ্ হয়। 

ন1+জ-জ 
রাজন্1+জয়তু-রাজগুয়তু ভবান্+জীবতু-ভবাঞ্ীবতু 

ন্+বাস্গ্ 
গচ্ছন্+ঝটিতি-গচ্ছঞ্জটিতি  উদ্নৃ+ঝনৎকারঃ-ুউদ্ঞ্নৎকারঃ 
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৩৬. যদি পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর তালব্য শ. 

থকে তাহা! হইলে ত্-স্থানে ও দৃ স্থানে চ. এবং তাঁললা শ.-স্থানে ছ হয়। 
ত+শ-চ্ছ 

সৎ+শিবঃ--সচ্ছিবঃ চলৎ + শক্তিঃ-চলচ্ছক্তিঃ 
মহৎশ-শাসনম্.্ মহচ্ছাসনম তৎ+শ্রত্বা-তচ্ছ,,তৃ] 

জগচ্ছরণ্যৎ ( জগৎ+ শবণ্যং) বিভুং বন্দে। 

“কিং কশ্চিচ্ছ্যেনো! (কশ্চিৎ+শ্েনো ) বালং হর শকোতি ?" 
“তিচ্ছতরা! (৩ৎ+শ্রত্ব। ) তে প্রোচুঃ, 
ন মানুষাক্চেষ্টতরং (মান্ুষাং+-শ্েষ্টতরম্) হি কিঞ্চিৎ, 
দ+শ-চ্ছ 

বিপদ+শংক1-বিপচ্ছংক| তদ+শরীরম্-তচ্ছরীরম্ 
“সমুদ্রেণ তচ্ছক্ত্িজ্ঞানাধিন! (ত+শঙ্তিজ্ঞানাধিন1) তান্যপ্ডানি অপন্ৃতানি' 

৩৭. যদি পদের অন্তস্থিত ন-কারের পর তালব্য শ. থাকে তাহা হইলে 

ন্ স্থানে ঞ, এবং তালব্য শ-স্থানে ছ হয়।+ 
গচ্ছন্+ শঙ্কিত: - গচ্ছগ্ক্কিতঃ সন্+শভৃঃ-স্থাভুঃ 
মহান্+শব:-মহাঞ্বঃ ধাবন্+ শশঃ:-ধাবগ্ুশঃ 

নানুধ্যায়াদ্ বহুগ্ছব্ধান্” (বহুন্+শব্দান্ ) 

৩৮. যদি পদেব অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা! দৃ-কারেব পর হ্ থাকে 

হইলে ত.-স্থানে দূ এবং হ্ স্থানে ধ. হয়। 
ত+হন্দ্ধ 
মহৎ+হিমম্ল্মহদ্ধিমম [ মহৎ মহদ1ধিমম্+হিমম-মতপ্চিমম্ ] 
ধাঁব+1-হয়ং-্ধাবদ্ধয়: [ ধাবৎ ধাবদ1+ধয়ঃহয়ঃ- ধাবদ্ধয়ঃ ] 

দ+হ-দ্ধা 
তদ+হিতম্-_তদ্ধিতম্ |. তদ+ধিতম্হিমম্ ] 

১ এহ্বলে চারিটি পদ সিদ্ধ হ্য। মহান্1+শব্দ-মহার্তব্দত, মহাঞ্চছবঃ, মহাঞ শব 2, 
মহাঞ্চশব্দঃ। 
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উদ +হারঃ-্ উদ্ধারঃ [ উদধারঃ-হারঃ ] 

বিপ্+-হেতুঃ-বিপদ্ধেতুঃ [ বিপদ+ধেতুঃ-হেতুঃ ] 

৩৯. যদি চ-বর্গের পর দস্ত্য ন্ থাকে তাহা হইলে ন্-স্থানে এ হয়। 
যাচ+না -্যাঙ্ছা রাজন ম্রাজ্ঞা 

যজ.+নম্যজ্ঞ রাজ.+শী-্রাজ্ী 

৪০, যদি ট কিংবা ঠ. পরে থাকে? তাহা হইলে তস্থানে ও দৃ-স্থানে 

টুহয়। 

ত+টল্ট্র 
স+-টাকা সীকা ম্ৎ4টহ্কনম্মহটঙ্কনম 

দ+ট-্ট্ 
৩দ+টীকা-তটীকা এতদ্1+-টক্কার:--এতটঙ্কাবঃ 

৪১, ত.+ঠ-ট্ঠ 
মহৎ+$করঃ- মশটঠ%বঃ সৎ+4ঠক|বঃ:-মট্ঠকানঃ 

দ+ট-্টুঠ 
এত?+ঠকুরঃ এতট্ঠকুরঃ 

৪২. যদি ড্ কিংবা ঢ্ পরে থাকে; তাহা হইলে ত.-স্থানে ও দ-স্থানে 

৬ হয়।২ 

ওড-্ডভ 

ভবৎ+-ডঙ্কা-ভবড্ঙ্কা[ ত১স্ড্ ] 

মহৎ+ ডমরু:-মহডডমকঃ [ ত.১ভ্ ] 

দৃ7+ড-্ড্ভ 

উদ+ডয়নম-লউড্ডয়নম তদ-+ডঙ্ক1_তড্ডস্কা 

২ না টুঃ-_স-কাঁব ও ত-বর্ণ স্থানে ম-কাব ও ট বর্ণ স্থানে যথাক্রমে য-কার ও ট 

বর্ণ হয । 
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ৎ+চ৮-ড্ড 
মহৎ1ঢালম্-মহড্ঢালম সৃৎ+টৌকতে-সডটোৌকতে 

দ1ট-্ড্ড 
ত?্1-ঢুণ্চনম্--ত৬ঢুণ্চনম্ এতদ্+ঢকা-এতড্ঢক্কা 

৪৩, যদি ন্ পরে থাকে তাহা হইলে ত., দূ ও ন্ স্থলেল্ হয়।৩ 
ত+লশ্ল্প 

সং+লোকঃ-সল্লোকঃ বিদ্যুৎ লেখা _বিহ্যাল্লেখা 

দ+লল্ল্ 
উদ্+লেখঃ_ উল্লেখঃ তদ+লীলা-তগ্লীলা 

নাল-ল্ল 
| ন্ স্থাশে জাত ল-কারের পৃবস্বরের অনুশাসিক উচ্চারণ হয়। এ 

অহ্থনামিক উচ্চারণসূচক চন্দ্রবিন্দু পূর্বষরে খোঙ্গিত হয়।$ ] 

ভবান্1লভতে-ভরীল্ল৬তে মহান্1+লাভঃ _মগ্টাল্লাভঃ 

“ম্মিল্লোকাঃ (তশ্মিন্ +লোকাঃ) শ্রিতা: সবে? 
শদ্ধাবীল্লভতে (শ্রদ্ধাবান্+লভতে ) জ্ঞানম্” 

88. যদি চ্ কিংবা ছ. পরে থাকে, তাহা হইলে পদেব মন্তুস্থিত ন্ 
স্থানে অনুদ্বার হয় এবং চ.-স্াঁনে ও ছ.স্থানে শ্চ ও শ্ছ হয় অর্থাৎ চ. ও ছ. 
এর পূর্বে শ আসে ।? 

গায়ন্+ চলতি - গায়ংশ্চলতি [ গাযন্-গায়ং €( শ.) চলতি 

»গায়ংশ্চলতি ] 
সস সপ সস পর রর পপ বসা 

৩ তোলি (৮19184) 

৪ ন-কাবেব স্থানে জাত ল-কাবেব পূর্স্ববেব আনুনামিক উচ্চ!বণ হয। সেই 
উচ্চাবণেব সূচক চন্রবিন্দব পৃরস্ববে যোজিত হয । 

« নশ্ছবা প্রশান্ (৮15৭) পৰে অম্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ, বর্গের ৫ম বর্ণ, য,ব, ল, ব, হ মুক্ত 
ছব. অর্থীৎ চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ পবে থাকিলে পদান্তত্থিত ন-কার স্থানে «ক? (বিসর্গ ) এবং 
তাহা পৃবে অনুস্বাব হ্য। 



২০ স্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা! 

পশ্ঠন+চকিতঃশ পশ্ঠংশ্চকিতঃ [ পশ্বান্ক্পশ্ং ( শ.) চকিত:- 
ংশ্চকিতঃ |] 

“কত্মিংশ্চিদ্ (কস্মিন্+চিৎ) বনোদ্দেশে সিংহ্দম্পতী প্রতিবসতঃ ম্ম” 

ধাবন্1+ছাগঃ-ধাবংশ্ছগিঃ (ধাবন্১ধাবং (শ. ) ছাগঃ )-ধাবংশ্ছাঁগঃ 

মহান্+ছেদঃ." মহাংশ্ছেদঃ বদন্+ছলিতঃ:- বদংশ্ছলিত: 

8৫. যদি টুকিংবা ঠ পরে থাকে, তাহ! হইলে পদের অন্তস্থিত ন্-স্থানে 

অনুষ্বার হয় এবং ট্-স্থানে ৯, ও ঠ.-স্থানে ্ট, হয অর্থাৎ ট ও ঠ.-এন পূর্বে 

ষ.আসগে। 

ন7ট-ং 

চলন্ + টিট্রিভঃ. চলংষি টিভঃ 

ন+ঠ-."ত্ঠ 

মুহানঠরুঃ মহা ______________ 

৪৬. যি . কিংবা! থ. পরে থাকে; তাহা হইলে পদের অন্তস্থিত ন্-স্ানে 
অনুস্বাব হয় এবং ত. স্থানে স্ত. ও থংস্থানে স্থ, হয অর্থাৎ ত. ও থ্ এব পূর্বে 
স্আসে। 

ন7ত-_ং 

পতন্1+ তরুঃ--পতংস্তরুঃ মহান্7+ তুরল:-মহাংস্তরজঃ 

নৃত্যন7- তৃপ্ত;--নৃত্যস্তৃপ্তঃ 

ন্+থ--ংস্ছ 

ক্ষিপন্1+থুৎকারঃ-ক্ষিপংস্ুংকারঃ 

৪৭, যদ্দি তু পরে থাকে তাহা হইলে পদমধ্যস্থিত ম্-স্থানে ন্ হয়। 

গম1তবাম্_গন্তব্যম শাম্1+তিঃশ্শান্তিঃ  ক্ষাম্+তিঃ- ক্ষান্তিঃ 

৪৮. যদি অন্তঃস্থ অথবা উদ্মবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে পদের অন্তস্থিত 

ম-স্থানে অনুস্বার হয় । 
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সত্বরম্+যাতি -সত্বরং যাতি ধনম্+লভতে-ধনং লভতে 
শষ্যাম্1+শেতে-শযাং শেতে মিষ্ম্1হসতি--মিওং হপতি 

কিন্তু কিপ প্রতায়ান্ত রাজ. ধাতু পরে থাকিলে সম্ শবের ম্-স্থানে 
অনুস্বার হয় না। 

সম্+রাট্-সমাটু। 

৪৯. যদি স্পর্শবর্ণ ( কৃ হইতে ম্ পর্যন্ত বর্ণ) পরে থাকে, তাহা হইলে 
পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুষ্বার হয়। অথব! যে-বর্গ পরে থাকে সেই বর্গের 
পঞ্চম বর্ণ হয়। 

কিম্+করোতি-কিংকরোতিঃ কি্বোতি 
“কিওক্কৃতঃ (কিম্্+ কৃতঃ) প্রতিষেধোহয়ম্ ?। 
নদীং+ তরতি-নদীংতরতি, নদীস্তরতি 
চন্দ্রম+ পশ্ঠ - চন্দ্রংপশ্য, চন্দ্রম্পশ্য 
গুরুম1নম:-গুকংনম? গুরুত্নমঃ 

৫০. কৃ-ধাতু-নিষ্পন্ন শব্দ পরে থাকিলে “সম্-এর ম্-স্থানে অনুার 

এবং স-এব আগম হয়। 
সম্1+কৃতম্-সংস্কতম্ | সম্সং (স্)+কৃতম্- সংস্কৃতম্ ] 
সম্+কারঃ-সংস্কারঃ [ সম্৯সং (স্) কারঃস সংস্কারঃ ] 

৫১. উদ উপসর্গের পরস্থিত স্থ! ও স্তস্ত, ধাতুর স্লোপ হয়। 

উদ্+স্থানম্- উথ্থানম্: উদ্+স্থিতি:_উখিতিঃ 

উদ্শস্তভঃ- উততভ্তঃ উদ্+স্তম্তয়তি -উতভ্তয়তি 

৫২. যদ্দি ন্ কিংবা ম্পরে থাকে, তাহা হইলে পদের অস্তস্থিত বর্গীয় 
প্রথম বর্ণের স্থানে পঞ্চম অথবা তৃতীয় বর্ণ হয়। 

দিক়+নাগ:ঃ »দিঙ.নাগঃ[ কৃ (&ম)] 
দিগ নাগঃ [কৃ্গ (৩য়) ] 

অচ+ন -অঞন [চ১এ (&ম)] 

অজন[চ১জ(৩য়)] 
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মধুলিই+নান্তি-মধুলিণনাস্তি. ই (&ম)] 
মধুলিড্নান্তি  টভ (৩য় )] 

মহৎ+নাম --মহননাম | ত-্ন্(তম)] 

মহদ্নাম | তদ (ওয়) 
অপ+নদীী -ছআয়দী[ প১ম্(৪ম)] 

অব্নদী [পবৃ (৩য়)] 
প্রাকৃ+মুখম, ম্প্রাস্বখম[ কৃ («ম)]] 

প্রাগমুখমা কম (৩য়)] 
অচ1+মধ্যমু -অঞমধ।ম্[ চ১এ («ম)] 

অজমধ্যম[চ১জ. (৩য়)] 
মধুলিট্ +মজঃ »মধুপিথন্তঃ [৭ («ম)] 

মধুলিড্মঃ [টড (ত্য়)] 
তৎ+মতম্ -তন্মতম্ [তম (€ম)] 

তদ্মতম্ | ত-দ্ (৩য়) ] 

ধ্যায়েলিত্যং (বাষেৎ+ নিত্যম্ ) মহ্শম্' 
“সত্যান্স ( সত্যাৎ+ন ) প্রমদিতব্যম্, 

৫৩. যর্দি মাত্র কিংবা ময় প্রতায় পরে থাকে, তাহা হইলে পদের 

অন্তস্থিত প্রথম বর্ণের স্থানে শুধু পঞ্চম বর্ণ হয় ( ৩য় বর্ণ হুয় না)। 
বাক মাত্রম্ স্বাজ্মাত্রম্ বাক্+ময়ঃ_বাজ্য়ঃ 

চিৎ+ময়ঃ_চিন্মযঃ অপ. + ময়ঃ- অন্ময়ঃ 

মধুলিই7মাত্রম্ * মধুলিগ্াত্রম্ 

ব্যগুনেন শ্বচ সন্ধি 
৫৪. যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে তাহা হইলে পদেব অন্তস্থিত ১ম বর্ণস্থলে 

ওয় বর্ণ হয়। 
ক্স্গ, 

দিক্ অস্ত" দিগন্ত: বাক্+-আড়ম্বর:- বাগাডস্বরঃ 
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বাক্+ঈশ্বরী-"বাগীশ্বরী প্রাকৃ+উক্তম্স প্রাগুক্ম্ 

প্রাক়1এবশ্ প্রাগেব সম্যক ওদনম**সম্যগোদনম্ 

ত্বকৃ+-ইন্দরিয়ম্স্ ত্বগিল্দ্িয়ম্ ধিকৃ+-দাস্যম-পিগৌদাস্থাম্ 
“ঈদ্বুগেব (ঈদৃকৃ+ এব ) সংসারঃ 

প্রাগেব (প্রাকৃ+এব ) যৌবনদশায়ামহমতিদ্র্ত আসম্* 
চ০জ, 

অচ.+ অন্ত: অজস্তঃ ণিচ.+ মন্তঃ- ণিজত্তঃ 

ট্স্ভ্ 
মধুলিট+ অয়ম্_ মধুলিডয়ম্ সম্রা+ আগত: সম্াডাগতঃ 

পরিন্রাট উবাচ -পরি ধ্াড়ুবাচ 
তস্দ্ 

জগৎ-অন্ব1-জগদন্ব! মহৎ+ একম্- মহদেকম্ 

তুক্+আচ্ছাদনম-ত্রগাচ্ছাদনম মহৎ+এশর্ধম-মহদৈশ্রর্যম্ 
সৎ+- ইচ্ছা!» সিচ্ছ। মহৎ+ ওজঃ-মহদোজঃ 
মহৎ+ঈভা_ মহদীহা মহৎ+- উদার্যম্মহদৌদ।ম্ 
ভবৎ+ উক্তম্-ভবদুক্ম্ মহৎ+ধতম্_ মহদৃতম্ 

মহৎ+উহনম্-মহ্দুহুনমূ 

'ন কিঞ্চিদত্র (কিঞ্ং+ মত্র ) শাশ্বতমস্তি” (বা) 
“আশঙ্কসে যদগ্রিং (যৎ+ অগ্রিম) তদিদং (তৎ+ ইদং) স্পর্শক্ষমং বতুম্।” 

প১ব 
সুপ,+- অন্তম্_ দুবস্তম্ অপ.+আততম্্_ অবাততম্ 

অপ.+*ইন্ধনম্_অবিদ্ধনম্ 

৫৫. যদি স্বববর্ণ পরে থাকে এবং নৃ-কারের পূর্ববর্তী স্বর হস্ব হয় তবে এ 
ন-কারের দ্িত্ব হয়। 

হসন্ আগচ্ছতি-হসন্লাগচ্ছতি পতন্+উতিত:-পতন্ন,খিতঃ 

চিন্তয়ন+ইহ- চিন্তয়ন্লিহ বদন্4+ঈহতে-_বদশ্লীহতে 
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'মন্তে ভগবম্নস্ত (ভগবন্1 অস্ত) 
“সর্বম্মিন্পপি ( সর্বস্মিন4+ অপি ) পশ্যাত্মানম্ঃ 

৫৬, যদি ন্ দীর্ঘসবরের পরে ধাকে তাহা হইলে দ্বিত্ব হইবে ন|। 
ভবান্্+ আগত: - ৬বানাগতঃ কবীন্+ আহ্বয়_ কবানাহ্বয় 

সাধূন্+আমপ্রয় - সাধৃনামন্তরয় দাতংম4+ আদ্রিয়ঘ-দাতংনাপ্রিয়সব 

'মহানিক্সং ( মহ|ন্+ অয়ং ) ভুজঙ্গঃ? 

স্বতস্প-ব্যঞ্জতেন স্কি 

৫৭. যদিছ. পরে থাকে তাহ! হইলে ত্রম্বপ্বরবর্ণের পর চ. আগম হয় 

এবং চ. ছ. মিলিয়! চ্ছ হয়| 

তত্ব স্বর+ছ-চ্ছ 

অব+ছেদ:- অবচ্ছেদঃ পরি +ছদঃ--পরিচ্ছদঃ 

স+-ছিন্রম্  সচ্ছিদ্রমূ তরু+ ছায়া_তরুচ্ছায়া 

পাদপ+ছায়ম্পাদপচ্ছায়ম পিতৃ+ছায়!-পিতৃচ্ছায়া 

“্য্যচ্ছাক্মা! (যস্য+ছার! ) হুম্বৃতম্, 
তভবভয়থেদ- (খেদ+ছিদে ) চ্ছিদে বন্দে? 

বিলাহকচ্ছেদ- (বলাহক + ছেদ ) বিভক্তরাগাম্, 

৫৮" পদান্তস্থিত দীর্ঘস্বরের পর বিকল্পে চ. আগম হয়। 

লক্ষ্মী 1 ছাঁয়া- লক্ষ্ীচ্ছায়াঃ লক্ষ্মীছায়া । 
আ? ও “মা? শব্দের পর নিত্যই “চ.” আগম হয়| 
আ+ছাদনম্-আচ্ছাদনম্ মা+ছিদৎ-মাচ্ছিদৎ 

অনুশীলনী 
১, ব্যঞ্রনে বাঞজনে সন্ধি, ব্যঞ্জনে স্বরে সন্ধি স্বরে বাঞ্জনে সন্ধি- প্রত্যেকটির 

উদাহরণ দাও । 

২. সন্ধি বিচ্ছেদ কর £ 

সঙ্গীতম; বিচ্ছেদ, তদ্দিতম্, উত্থাপনম্, সংস্কৃতম, অজম্, সংঘাতঃ, 
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উদ্ধতঃ, কৃদত্তম্; সচ্চিন্তাঃ কিংবা, পতংস্তরুঃ, ধাবংশ্ছাগ: মহাল্লাভঃ, মহানাগ্রহ:, 

পতন্ন,খিতঃ, তট্রীকা। 
৩* সন্ধি কর: 
ম্বপ.+ইন্ধনমূ, প্রিয়ম+বদ1, জগৎ+অন্বা, সম্+ তানঃ, তদ+ন, ভবান্+ 

আগত্তঃ, গচ্ছন্7উপকরোতি, তান্1+তান্, স্বয়ম্+ভূঃ, তান্+ললিতাম্, 
সন্1শল্তঃ১ মহৎ শঙ্গা, মু+ মৃতিঃ। 

৪. সন্ধি কবিলে কি হইবে লিখ ঃ 
আহ্বণম 

স্থিতি: 
তাপ 

জীবনম্ 
উদ্+ নত: 

চকিতঃ 
শৃঙ্খল; 

লসিতঃ 

তাক্তঃ 
৫. স্ষিবিযুক্ত পাঠ কি হইবে? 
প্রাগেবচ্ছললব্বরাজ্যাগিবাসয়ংস্তান্ সচিবানধুন! সুখেন স্থিতঃ। 

_ বিসর্গসন্ছি 

৫৯. “বিসর্গ (১) কখনও “র্? বা কখনও স্-এর প্রতিনিধিত্ব করে। 

*স্ম্এর স্থলে যে বিসর্গ তাহার নাম স-জাত বিসর্গ, আর র্-এর স্থলে যে 
“স্ তাহার নাম র-জাত বিসর্গ । 

মনঃ নভঃ যশঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ স-জাত | 
প্রাতঃ, পুনঃ, আবিঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ বৃ-জাত। 

বিসর্গসদ্ধিতে €” স্থলে এই “স্ঃ বা “র্” পুনঃপ্রতিঠিত হয়, কখনও বা 
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লোপ হয়। স্-স্থলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে “শ.? বা “ষ.? হয়। বিসর্গসদ্ধির 

এই বিশেষ নিয়মগুলি আলোচিত হইতেছে। 

বিসর্গ স্ছলে স্কশ্ বা ষ্ 
৬০. যদ্দি চ্ বা ছ. পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থলে শ. হয়। 

শিরঃ:+চালন। _ শিবশ্চালনা জ্যোতিঃ47+চক্রম্- জ্োতিশ্চক্রম্ 

বায়ুঃ+ চলতি ২ বায়ুশচলতি নিঃ+চিহঃ-নিশ্চিহ্নঃ 
শির£+ছেদঃ-" শিরশ্ছেদ: রবে:+ছবিঃ-রবেশ্্বিঃ 

নিঃ+"ছিদ্রম্- নিশ্ছিদ্রম্ তরে1:+ছায়।-তরোশ্ছায়। 

“জননী জন্মভূমিশ্চ ( জন্মভূমিঃ4+ চ ) খর্গাদপি গরীয়সী 

৬১. যদি টু ব| ঠ. পরে থাকে, তাহা হইলে বিপর্গস্ানে মূর্ধন্য ষ হয়। 
ভীতঃ+টলতি-ভাত্টলতি চলিত:+টিটিভঃ- চপিতডিট্রিভঃ 
ধনঃ41টস্কার£ _ ধনৃষ্টক্কাবঃ পৃূজা:1ঠন্ুর:- পৃজান্টনূরঃ 
'পা1দষ্টুলতি (পাদ: ।টলতি ) ভম্তিনঃ? 

৬২, যদ্দি তু. কিংবা! থ. পরে থাকে বিসর্গ স্থলে দস্তা স্হয়। 

ভগ্ঃ:+ তর: * ভগ্ন্তরু: লোহিত:4+তুরজ:-লোহিতত্তবজ: 
সাগবঃ + তীর্ণ:-সাগবস্তীণঃ ক্ষিপ্ত:+গুৎকারঃ _ ক্ষিপ্রস্ুৎকারঃ 

কম্তবম্ (ক:+ত্বম্ ), কিমর্থমাগতঃ ? 
“রাজদ্বাবে শ্বাশানে চ যস্ভিষ্ঠতি (যঃ+তিষ্ঠতি ) স বান্ধবঃ1' 
গাতিস্ত্বং (গেতিঃ+ ত্বং ) পরমেশ্বর? 1 

৬৩. কৃ, খত প ফ. পবে থাকিলে? নিঃ. আবিঃ, বহি, ছুঃ) প্রাহু, চতুঃ 
এই সকল শব্দের বিসর্গ স্থানে মুর্ন্য ষ হয়। 

নিঃ+ কলুষ; » নিষ্কলুষঃ বহিঃ1 কৃত - বহিষ্কৃতঃ 

নিঃ+পত্রম্_নিষ্পত্রম হ:+কৃতিঃ - হুষ্কৃতিঃ 

নিঃ7+ফলম্. নিঙ্ষলম্ দু:7+কবম্-দুঞ্চবম্ 

আবিঃ+কারঃ:-আবিষ্কারঃ চতুঃ+কোণম.-চতুক্কোণম্ 
প্রাঃ কৃতম.₹-প্রাতুস্কৃতম_ চতুঃ+ পাঠা » চতুষ্পাঠ 
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৬৪. কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরে থাকিলে এবং গতি সমাস হইলে, নমঃ, 

পুর: তিরঃ এই তিনের বিসর্গ স্থলে দত্ত্য স্ হয়। 
নম:+কার:-নমস্কারং পুরঃ7কারঃ-পুবস্কীরঃ 

নম:+কৃত্য. নমস্কৃতা পুর:7+কৃতা _ পুবস্কৃত্য 

তিরঃ+ কার তিরস্কাবঃ তিবঃ+কৃতঃ- তিবস্কৃতঃ 

[ সমাস ন! হইলেও নমস্করোতি ও তিরস্করোতি পদ সিদ্ধ ] 

৬৫. কব, কান্ত, কাম ইত্যাদি শর্খ পরে থাফিলে এখং সমাস হইলে 

অবায় ভিন্ন শব্দের অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে দস্তা স্হয়।”" 

শ্রেয়ঃ+ কবঃ - শ্রেয়স্করঃ মন:+ কাম: মনস্কামঃ 

যশঃ+ করঃ-যশঙ্কর£ অয়ঃ+"কান্তুঃ-অয়স্কাস্তঃ 

বিসর্গ স্থলে “ও” 
৬৬. যদি অ-কাবেব পব বিসর্গ থাকে এবং শ-কার পরে থাকে: তাহা 

হইলে পূর্ব “অ" ও বিসর্গ উভয় স্থানে ও" হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 

(প্রকৃতপক্ষে 4” স্থলে উ হয়, পৃস্বব অ এবং উ মিলিয়া ও? হয়|) পবেৰ 
অ-কার লোপ হয় এবং লুপ্ত অ”-কারের চিহ্ন থাকে । 

বালকঃ:+ অয়ম-বালকো হয়ম, 

(বাঁলকউ+ অয়ম-বালকে। অয়ম৯বালকোশ্য়ম্ ) 
গ্রন্থঃ অধ্ীতঃ- গ্রন্থোহধীতঃ সঃ+ অহ্ম -(সোহভম্ 

ূ কাল:+ অতীত:-্কালো২ভীতঃ 
যঃং সূ্ঃ সেো।হহমেব' (স:+ তম) কুতোহুক্বমগ্রিঃ? ককেত:+ অয়ম 

অগ্রিঃ) | 

৬৭* যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্* র্, ল্ বও হু 

পরে থাকে, তাহা হইলে “অ+কার ও অ-কারের পরস্থিত সজাত বিসর্গ উভয় 

স্থানে ও হয়। ও পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। [প্রকৃতপক্ষে 4” স্থলে উ এবং পূর্ববতী 

“অ'-এব মিলনে “ও? | ]] 

বালক:+গচ্ছতি - বালকো গচ্ছতি (বোলক উ +গচ্ছতি- বালকোগচ্ছতি) 
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সগ্যঃ+জাত:- স্যোজাতঃ ইষ্ট:4+ ভবতি-হৃষ্টো ভবতি 

বাদিত:+-ডমরুঃ » বাদিতো। ডযরঃঃ দবিদ্র:+নবঃ- দরিদ্রে। নরঃ 
উজ্জ্বল:4+- দীপঃ - উজ্জ্বলো দীপঃ নভ:+ মণ্ডলম. - নভোমগুলম, 
গাটঃ41 বঞ্ধ:_গাড়ে। বন্ধ: বিশাল: যজ্ঞঃ- বিশলো যঞ্জঞঃ 
নৃতনঃ7-ঘটঃস নৃতনো! ঘট: উপভোগ।:+ র:-উপভোগ্যো রঙ্গ; 

মধুরঃ7ঝঙ্কার£- মধুরে। ঝঙ্কারঃ যশঃলাভঃ- যশোলাভঃ 

গঞ্জ:+চৌকতে গঞ্জে ঢৌঁকতে শীত:4বাখুঃ-ণীতে। বায়ুঃ 
সেবয:1ভরি:- সেব্যে। হরি: পিবাণঃ1দীপঃ:নিবাণে দীপঃ 

শং লো বাতঃ (ন:+বাঁতঃ) পবতু 

ভদ্রকালো নমো! নম? ( নম:+ নমঃ) 

নেম! বিদ্যুতো ভাস্ভি (বিদ্যাত:+ভাস্তি ) 

বিসর্গ লোপ 

৬৮ যদ্দি অ-কাঁর ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, তাই! হইলে অ-কারের 
পরস্থিত স-জাত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। 

নর: আগত -নব আগত চন্দ্রঃ+ ইব-চন্জর ইব 

নর১1 ঈহতে-নর ঈহতে সূর্“:+উদেতি সূর্য উদেতি 
ইতঃ+উর্্বমৃ-ইত উর্ধ্বম্ দেব:+খষি দেব খষি 
কুত:+এঁকাম্_কুত এঁক্যম্ স্থল:+ওষ্:স স্ুল ওঠ 
নর£+-এম-ননর এষ রাজ্ঞঃ1ওদার্ম্» রাজ দার্ধম্ 
“তম আসীত্তমসাগুঢম্" ( তম:+ আসীৎতম আসীৎ) 
“্য ইহ (য:+ইহ) পানে পশ্যতি। 

৬৯. যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ; পঞ্চম বর্ণ” কিংবা য. র্ল্বৃহু 
পরে থাকে, তাহা হইলে আ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়, লোপের 
পর আর সন্ধি হয় না। 

নরা:+ অমী -নর] 'অমী বালিকা:+ আগতা-বালিক1 আগতাঃ 
বালকাঃ+ ইমে_বালকা ইমে মাননীয়াঃ+ খষয়ঃ-মাননীয়া খষয়ঃ 
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নরাঃ:+-ঘটা:-নরা ঘটাঃ পুত্রাঃ+ জাতা:_পুত্রা জাতাঃ 
মধুরা:+ঝঙ্কারাঃ - মধুর! ঝঙ্কারাঃ  অশ্বাঃ1ধাবস্তি_ অশ্ব! ধাবস্তি 
নরাঃ1ভীতা:--নর1 ভীতা: পুণ্যাঃ+যাঁগাঃ -পুণ।। যাগাঃ 
অশ্বা:+ লোহিতাঁঃ-অশ্বা! লোহিতাঃ শ্বেতা:+ হয়াঃ- শ্বেতা হয়া: 

“অরাইব (অরা:+ইব ধ সদ রি 
৭০, যদি অ-কার ত্িম,ল্থর অথবা কোনও ব্যঞ্জন টি ক তাহ। 

হইলে তদ ও এতদ্ শখের “সঃ এফ) এই ছুই পদের বিসর্গর*লোী হয়। 
লোপের পর আর সন্ধি তুয় না 

স:+আয়াতি-স আয়াতি “স্০ইঞুইচ্ছতি সুই 
সঃ7ইঈহতে-স ঈহতে সঃ+উক্ত:- স উক্ত: 

সঃ কবোতি-স করোতি সঃ+গচ্ছতি-স গচ্ছতি 

সঃ+চলতি-স চলতি সঃ1ঙসতি-স হসতি 

এষ:+ আয়াতি -এষ আয়াতি এষ:4-ইচ্ছতি _এষ ইচ্ছতি 

এষ24- ঈক্ষিত:- এষ ঈক্ষিতঃ এষ:+কবোতি -" এষ করোতি 
এয: বদতি "" এষ বদতি এষ:+-জীর্ণ:-ুএষ জীর্ণঃ 

“স ব্রহ্মা! (সঃ+ব্রন্দ|!) স শিবঠ (সঃ+শিবঃ) 
“স এব (সঃ+-এব 9 বিষু্ জ প্রাণং, (স:7প্রাণঃ ) 
“এষ ধর্মঃ-( এষ:+- ধর্সঃ ) সনাতনঃ” 

বিসর্গস্থানে র্ 
৭১, যদি অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর. বিগ. থাকে আর যদি স্বরবর্ণ, 

বর্গের তৃতীয়» চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা ঘ-রৃদ্গি ঘ.হ পরে স্খাকে তাহা হইলে 

স-জাত ও ব-জাত উভয় বিসর্গ স্থানে র্ হয়। 
যুনিঃ+ অয়ম্- মুনিরয়ম্ ভাহ্ঃ1+উদেতি * টি 

সুধীঃ+ঈহতে -সুধীরীততে ' বধূ: 1 এষা শ বধূরেষা 
মাত,১+অর্চয়্মাত,রয় কবে: উত্ভিংসক্বেরুক্তিঃ / 

তৈ:+উক্তম-নতৈরুক্তম কবিঃ4-গচ্ছতি -. কধিরচ্ছতি 
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গুরঃ1+জয়তি-গুরুর্জয়তি ভূঃ+ইয়ম-ভূরিয়ম্ 
মধু স্োৌরজ্ত্ (ছৌঃ+-অন্ত) ন: পিতা” 
শং নো বিষু্রুরুক্রমাঃ ( বিু+উরক্রমাঃ ) 
নে প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি (জ্যোতি:+উদেতি ) বসুধাতলাৎ। 
্চৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং (শা: + অস্তরীক্ষং ) শাস্তি: 1, 

৭২০ যদি স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা যু রূল্বৃ হু 

পরে থাকে? তা হইলে অ-কারের পরস্থিত রৃ-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। 

পুন:+ অপি--পুনরপি প্রাতঃ+ ভজামি- প্রাতর্ডজামি 

পুনঃ+উক্তি:-পুনকক্তিঃ  দ্বঃ+গত:- ববর্গতঃ 
অভ্তঃ+-দাঁহঃ-অন্তর্দাহঃ. মাতঃ+নিদ্দিশতু-মাতণিদিশতু 

৭৩. যদি অ,আ ভিন্ন স্বরবর্শেব পর বিসর্গ থাকে, আর যদি বর্গের 

তৃতীয়, চতুর্থ” পঞ্চম বর্গ কিংব! য্ রল্ ব্ হ পরে থাকে, তাহা হইলে সজাত 

ও রজাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। 

মধুরৈঃ+ নঙ্কাবৈ২- মধুরৈঝক্কারৈঃ ই:+নীতি+- ছুর্নীতিঃ 
গৌঃ+টঢোৌকতে - গৌটেশিকতে মুনঃ+-মুহঃ-মুহমুহ: 
রবেঃ1দর্শনম্-্রবের্দ নম বহিঃ+যাত্রা-বহিষাত্রা! 
নিঃ+দয়ঃসনির্দয়ঃ বিবুঃ+ লীনঃ- বিধুলানঃ 
নিঃ7ধনঃ- নির্ধনঃ বাধুঃ+ বাতি বাঘুরাতি 

“হরের্নার্মৈব (হবেঃ4নাম+এব) কেবলম্? 

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছিতি? (চক্ষুঃ+গচ্ছতি ) 
“আযুর্যাতি (আয়ুঃ+যাতি ) দিনে দিনে” 
্বত্যোর্ম! (মৃত্যোঃ+মা ) হমুতং গময়? 
“ভতুর্বিহুমতা (ভভু?+বহুমত1) ভব 

ঃর-লো।প ও পুর্ববর্তী জ্বরের দীর্ঘ 
৭8. র্ পরে থাকিলে বিসর্গস্থানে যে র্হয় তাহার লোপ হয় এবং 

পূর্ব স্বর দীর্ঘ হুয়। 
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প্রাতঃ:1+রমাম্- প্রাতারম্যম্ (প্রাতর্ রমাম্, র”লোপ ূর্ববর্তা অ১আ) 

ভ্রাতঃ4রক্ষ স্ভ্রাতারক্ষ নিঃ1 রন্ধঃ-নীরন্ঃ 

পুন: রমতে *্ পুনারমতে চক্ষুঃ+রোগঃ- চক্কুৎবাণঃ 

নি:+রোগঃ:-_নীরোগ: শও্ুঃ+রাজতে -শস্তুরাজতে 

নিঃ+ ববঃ- নীববঃ বিধুঃ4-রমাঃ্ বিধূরমাঃ 

“নীরজত্য (শি+রুজস্য ) কিমৌষধৈ2, 

অনুশীলনী 

১. বৃ-জাত ও স্-জাত বিসর্গ কি উদাহরণ দ্বারা বুঝাও 
২* জন্ধি কর £ 

জ্যোতিঃ1ইন্দ্রঃ১ সঃ:+গচ্ছতি, স্ব:+রাজাম্, এষং আয়াতি, নরঃ+ 
অয়ম, মেঘ:+চলতি, মেঘঃ+গর্জতি, পুন:4 ম্রাশ্রাদনম+ পুনঃ রমতে, 
হরিঃ1-রক্ষতি, দ্বিঃ+ উক্তিঃ ছুঃ+পাচাম, চতুঃ+অঙ্গমূণ শিঃমূলঃ। 

৩, সন্ধি কি হইবে লিখ £ 

বলম্ 

তত্বম্ 
ময়ম্ 

যন27 ছবিঃ । 

চিত্রমা 1 
কামন। 

ভাবঃ 

৪, সন্ধি বিযুক্ত কবিয়া লিখ ঃ 

(ক) জ্ঞাতমেত্তব্তির্মমমৈতে পুত্রাঃ 
শান্ত্রবিমুখা বিবেকবহিতাশ্চ 

€খ) তস্তরেঃ পঞ্চভিরেতচ্চকাঁব সুমনোহরং কাব্যম্ 

€গ) যন্তাত্বরতিরেব স্যাদাত্বতৃপ্তশ্চ মানব: 

আত্মন্যেব চ সত্তষটম্তস্য কার্ধং ন বিছ্ভাতে | 
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(ঘ) ঘগ্ঘদাচরতি শ্রেঠস্ততরদেবেতরে! জনঃ | 
ধাগিকে। ধর্মরাঁজে! জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতাস্তদ। 

সর্বদেয়ধর্মাঃ সমুচ্ছিন্নাঃ | 

(ও) প্লাঘাঃ স একো ভুবি মানবানাং 
স উত্তমঃ সংপুরুষঃ স ধন্য; | 

যস্যাথিনো বা শরণাগতা! ব! 

নাশ।বিভঙ্গ! বিমুখাঃ প্রষাস্তি | 

(চ) শান্ত্রাণাধীত্যাপি ভবস্তি মূর্খ 
যগ্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষ: স বি্ধান্। 

সুচিস্তিতঞ্চোৌধধমাতুরাণাং 
ন নামমাত্রেণ কবোত্যরোগম্। 

(ছ) চলতোকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বৃদ্ধিমান্ 
নাসমীক্ষা পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্াজেৎ। 



ভিতীয় পবিচ্ছেদ 

স্ত্তভপ্রক্রব্রণ 

(79507, দাব3া0খ) 

৭৫. যাহা! বস্তবাচক বা বস্তব বিশেষণবাচক তাহ।কে প্রাতিপদ্দিক 
(092)1791 80017) বলে। এই প্রাতিপদিকের সহিত সু ৫:)ও ইত্যাদি যে-সকল 
বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হইয়! পদ গঠিত হয় উহাদিগকে বিভক্তি (100606909) 
বলে। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থ, পঞ্চমী, যী ও সপ্তমী এই সাতটি 
বিতক্তি। প্রতিটি বিভক্তির তিনটি করিয়া বচন : একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন । 
অতএব বিভক্রিত্ন মোট সংখ্যা একুশটি (৭১৩-২১)। এই একুশটি বিভক্তিকে 
ন্প$ বলে। আদি অক্ষর “দু” এবং অন্ত্য অক্ষর প লইয়! এই “দুপ্” শব্দটি 
গঠিত হইয়াছে। যাহ! সুপযুক্ত তাহা “সুবস্ত'। তাই শবদরূপ প্রকরণকে 
সুবস্তপ্রকরণ বলা হুইয়াছে। 

স্প-বিভক্তির আকৃতি 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা সু (:) ও জস্ (অ:) 

দ্বিতীয়। অম্ ওটু (3) শস্ (অ:) 
তৃতীয়া টা (আ) ত্যাম্ ভিস্ (ভিঃ) 
চতুর্ণী ঙে (এ) ভ্যাম্ ভাস্ (ভাঃ) 

পঞ্চমী উসি (অঃ) ত্যাম্ ভাস্ (ডঃ) 

ষষ্ঠী উস্ (অঃ) ওস্ (ওঃ) আম্ 

সপ্তমী ডি (ই) ওস্ (ওঃ) সুপ. (সু) 

“নৌ? শব্দের সহিত যুক্ত সুপ, 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা! নৌ+:-নৌঃ. নৌ+8-নাবৌঃ নৌ +অঃ-নাবঃ১ 
দ্বিতীয়! নৌ+অম-নাবম১ (নী+ 8-নাবো।ও নৌ +অ:স্ নাবঃ১ 
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একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

তৃতীয়া নৌ+আস্নাবাঃ নৌ+ভ্যামলনৌভ্যাম নৌ+-ভিঃ-নৌভিঃ 
চতুর্থী নৌ+এ-নাবে১ নৌ+ভ্যাম্-নৌভ্যাম নৌ+ভ্যঃ-নৌভাঃ 
পঞ্চমী নৌঅংস্নাবঃ) নৌ +ভ্যামলনৌত্যাম 'নৌ+ভ্যঃ-নৌভ্যঃ 
যঠী নৌ+অ£স্নাবঃ, নৌ+-৩:-নাবোঃ '. নৌ+আম্লনাবাম্ 
সপ্তমী নৌ+ই-নাবি১ নৌ+৩:-নাবোঃ+ নৌ+সু-নৌষু 

লক্ষা কর, এই উদাহরণ প্রাতিপদ্িকের সহিত সু, ও ইত্যাদি বিতক্তি যোগে 
যে-পদ ঈপ্সিত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে ।* এইরূপ সর্বত্র হইলে সংস্কৃত 
শন্দরূপের ন্যায় সরল আর কিছুই হইত না। কিন্তু এই বিভক্তিগুলি যোগ 
হইলে বহু ক্ষেত্রেই প্রাতিপদিকের কোন কোন অংশের রূপান্তর ঘটে এবং 
কোন কোন বিভক্তিও রূপান্তরিত হয় অথবা লুপ্ত হয়। যেমনঃ 

নর+-আ (টা )সনরেণ, লতা+আ (টা )স্লতয়া, সাধু+আ (টা) 
উতর ভারি, 

এইবপ রূপবৈডিত্রয লক্ষা করিয়া শব্দাস্তিক স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে শব্গগুলিকে 

বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হইয়াছে। 

স্বন্নাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 
অ-্কারাস্ত-_ নর (87) * 

* একবচন দ্বিবচন বন্ছবচন 
প্রথম নরঃ নরো। নরাঃ 
দ্বিতীয়। নরম্ নরো নরান্৩ 
তৃতীয়া নরেণঃ নরাত্যাম্ নরৈঃ 

চতুর্থী নরায় নরাভ্যাম্ নরেভাঃ 

১. ১৯নং সন্ধি সৃত্র-অনুসারে 

২. বত্ববিধি অনুপারে (প্রথম নিষম দেখ ) 

৩. ণত্ববিধির তৃতীয় নিম দেখ । 

৪. পত্ববিধিব দ্বিতীষ নিয়ম দেখ । 



সুবস্তপ্রকরণ ৩৫ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 
পঞ্চমী নরাৎ নরাভ্যাম্ নরেভ্যঃ 
ষষ্ঠী নরস্য নরয়োঃ নরাণাম্ং 
সপ্তমী নরে লরয়োঃ নরেযু* 

সম্বোধন নর নরে। নরাঃ 

৭৬. বৃষ, অশ্ব, গজ, ধৃপ, দীপ, সূর্য, বৃক্ষ, গন্ধ, হস্ত” কেশ, শিল্ত+ পুত্র, 
ভূত্য, নৃপ, সচিব, সাগর, পর্বত; স্বভাব, স্রেহ' হুদ ইতাদি প্রায় সমুদয় পুংলিঙগ 
অ-কারাস্ত শব্দের বপ নর শব্দেব ন্যান্ম। সমুদয় পুংলিঙ্গ অ-কারাস্ত বিশেষণ 
শবাও নর শবের ন্যায় । 

অনুবাদ 

হুইজন মাহুষ আসিয়াছে নরৌ। আগতো৷। সাগর গভীর--সাগরঃ 
গভীরঃ| রাজার ছুই সচিব গেলেন-নৃপস্য সচিবৌ গতো। স্বভাব 
হরতিক্রম্-_্ভাবঃ হুবতিক্রম: | সূর্ধের কিরণ প্রথব- সূর্ঘস্য কিবণঃ প্রথরঃ| 
ছইটি নিষ্পত্র রক্ষ-__নিষ্পত্রো বৃক্ষ । বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু_ক্ষঃ নরাণাং 
পরমঃ বান্ধবঃ। 

ই-কারাস্ত-_ মুনি (9486) 
একবচন ঘ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! মুনিঃ মুনী মুশয়ঃ 

দ্বিতীয় মুনিম্ যুনী মুনীন্ 
তৃতীয়! মুনিনা মুনিভ্যাম্ মুনিভিঃ 

চতুর্থী মুনয়ে মুনিভ্যাম্ মুনিভ): 
পঞ্চমী মুনেঃ মুনিভ্যাম্ মুনিভ্যঃ 

ষস্ঠী মুনেঃ মুন্যোঃ মুনীনাম্ 
সপ্তমী মুনৌ মুন্যোঃ মুনিষু 
সম্বোধন মুনে মুণী মুনয়ঃ 

৫, পরত্ববিধির খিতীষ নিযম দেখ । 
৬, ঘত্ববিধির প্রথম নিম দেখ । 
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৭৭. পতি ও দি ভিন্ন অব্রি, অগ্রি, অপি, অহ, খষি, কবি, গিরি» 

পাঁণি ধ্বনি, বিধি, সারথি+ হরি ইত্যাদি সমুদয় পুংলিঙ্গ ই-কারান্ত শব্দের রূপ 
'যুনি? শবের ন্ায়। 

অনুবাদ 

মুনিরা ধ্যানে মগ্র মুনয়ঃ ধ্যানমগ্রাঃ। মুনিদের শিষ্ভগণ_যুনীনাং 

শিক্ত:। মধুর ধ্বনি-_-মধুরঃ ধ্বনি: | হরিকে নমস্কার__হুরয়ে নম: | সাপ 

ও নকুল শত্র--অহয়: নকুলাশ্চ অরয়ঃ। কবিরা কল্পনাপ্রিয়:_ কবয়ঃ 

কল্পনা প্রিয়া: । পর্বতে তুষারপাত-_অদ্দরৌ তুমারপাতঃ | 

পতি (705৮৪, 77896৩7) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম পতিঃ পতী পতয়ঃ 

দ্বিতীয়া পতিম্ পতী পতীন্ 

তৃতীয়! পতা। পতিভাম্ পতিভিঃ 

চতুর্থী পত্যো পতিভ্যাম্ পতিতা: 

পঞ্চমী পত্যুঃ পতিভ্যাম্ পতিভ্যঃ 
ষঠী পতু)ঃ পত্যোঃ পতীনাম 

সপ্তমী পত্ো৷ পত্যোঃ পতিষু 
সম্বোধন পতে পতী পতয়ঃ 

৭৮, পতি শব্ধ সমাসের উত্তরপদ হইলে উহা! মুনি শব্দেব ন্যায় হুইবে। 
শ্রীপতি, ভূপতিং নৃপতি, মৃহীপতি ইত্যাদি শব্দ মুনি শব্দের ন্যায়। 

অন্পুবাদ 
নৃপতির আদেশ পালনীয়-_নৃপতেঃ আদেশঃ পালনীয়ঃ | সে পতির সহিত 

যাইতেছে-_স| পতা| গচ্ছতি | দে পতির মঙ্গল কামন! করিতেছে-_স| পতু।ঃ 
মঙ্গলং কাজ্ষতি | 



সুবণ্ডএকএ৭ ৩৭ 

সথি 01916 10770, ০071])871071) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা সখা সখায়ৌ৷ সথায়ঃ 

দ্বিতীয়া সখায়ম্ সথায়ো সথীন্ 
তৃতীয় সধ্যা সখিভ্যাম্ সখিভিঃ 

চতুর্থ সধ্যে সথিভ্যাম্ সখিভ্যঃ 
পঞ্চমী সখুযঃ সখিভা]স্ সখিভ্যঃ 

ষ্ঠা সথুঃ সধ্যোঃ সখীনাম্ 

সপ্তমী সথ্যে। সথ্যোঃ সখিষু 
সন্বোধনে সথে সখায়ে। সখায়: 

অন্ধুবাদ 

প্রিয় ছুই বন্ধু_প্রিয়ৌ সথায়ৌ। সখার সহিত যাও-_সথ্যা গচ্ছ। সে 
সথার ছুঃখে ছুঃখিত-_-স সধ্যুঃ দুঃখেন হৃঃখিতঃ। সথা, আমি আমিয়াছি-_ 

সখে, অহম আগতঃ। 

ঈ-কারাস্ত সুধী (196) 

একবচন ছ্বিচন বহুবচন 
প্রথম! সুধীঃ সুধিয়ো সুধিয়ঃ 
দ্বিতীয়া সুধিয়ম্ সুধিয়ৌ সুধিয়ঃ 
তৃতীয়া সুধিয়া সুধীভ্যাম্ সুধীভিঃ 

চতুর্থ সুখিয়ে সুধীভ্যাম্ সুধীভাঃ 
পঞ্চমী সুধিয়ঃ সুধীভাম্ সুধীভ্যঃ 

ষষ্ঠী সুধিয়ঃ সুধিয়োঃ সুধিয়াম্ 
সপ্তমী সুখিয়ি সুধিয়োঃ সুধীযু 
সম্বোধন সুধীঃ সুধিয়ো৷ সুখিয়ঃ 

সেনানী, অগ্রণী, গ্রামণী প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন প্রধী, শ্তদ্ধধী, সুশ্রী ইত্যাদি 
প্রায় সমুদয় ঈ-কারান্ত পুংলিল শবের রূপ সুধী শবের ন্যায়। 
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প্র্ী শব্দেব ৭মীর একবচনে প্রধিয়ি না হইয়া প্প্রধ্যি” হইবে । বানান 

লক্ষ্য কর: “য়”এর পৃবে “ধি* ক্র-ছাডা আব সর্বত্র ধা। 

অনুবাদ 

সুধীগণ সমবেত হুঠয়াছেন__সুধিয়: সমবেত1:| সুপ্দীগণের সম্মান করা 
উচিত-_সুপিয়াং সম্মানঃ বিধেয়ঃ| সুর্থীজনের সহিত থাকা উচিত-_শুধীভি: 
স্থাতবাম্। হে সুধী, স্বাগত 1-_সুধীঃ স্বাগতম্ ।" 

সেনানী (06806. 01 ৪15 27775) 

একবচন দ্বিবচশ বগ্ছবচন 

প্রথমা সেণাণা: সেনান্ে। সেনান্যঃ 
দ্বিতীয়া সেনান্যম্ পেনান্যে। সেনান্যঃ 
তৃতীয়। সেনান্যা সেনানীভ্যাম্ সেনাঁনীভি 
চতুর্থ সেশান্যে সেন।নীঙ্যাম সেনানীভ) 

পঞ্চমী সেনান্যঃ সেনানীভ্যাম্ সেনানীভ্/ 

ষষ্ঠী সেনা ন্যঃ সেশান্যোঃ সেনান্যাম্ 
সপ্তমী সেনান্যাম সেনান্যেঃ সেনানীধু, 

সম্বোধন সেনানী: সেনান্যে সেশানঃ 

অগ্রণী ও গ্রামণী প্রভৃতি শব্খ সেনাঁনী? শব্দের ন্যায় । 

অনুবাদ 

ব্রাজা সেনাপতির সহিত আসিতেছেন--বাজা সেনান্যা আগচ্ছতি। 

সেনাপতির বিজয় অভিনন্দনযোগা- সেনান্যঃ বিজয়ঃ অভিনননীয়ঃ। দেশের 

কল্যাণকার্ষে অগ্রণী হও-_দেশস্য কল্যাণকা ধেষু অগ্রণী: ভব । 

৭. বাংলা আমন্ত্রণ পত্রে সঙ্বোধনে প্রাযই "সুখি" এইরূপ লিখিত হয। হু ই হইবার 
কোন কারণ নাই। 



প্রথমা 
দ্বিতীয়! 
তৃতীয়। 
চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ষঠী 
সপ্তমী 
সম্বোধন 

সুবস্তপ্রকরণ ৩৯ 

উ-কারাস্ত-_সাধু (090৫, 70105 0731 

একবচন 

সাধূঃ 

পা ধুম্ 

সাধুনা 
সাধবে 

সাধোঃ 

সাধোঃ 

সাধো 
সাধে। 

দ্বিবচন 

সাধ 

সাধূ 

সাধুভাম্ 

সাধুভ্যাম্ 

সাধুভ]]ন 
সাধেবাঃ 

সাব্বঃ 

সাধ 

বংখচন 

সাব: 

সাধু 

সাধুভিঃ 
সাধুভ্যঃ 

সাধু); 

স।ধৃনাম্ 

সাণুষু 

সাপবঃ 

৭৯, শিশু? জন্তু, পশু; বন্ধু; বিপু, মতা? নাঃ অণুঃ খতু? তরু) ভান্নঃ সেতু 

হেতু ইত্যা্ি প্রায় সমুদয় উকারান্ত পুংপিঙ্গ শখ্খেন রূপ সাধু শবেব ন্যায়। 
অনুবাঁদ 

সাধুরা মানুষের হিত চায়__সাধবঃ নবাণাং হিতম্ ইচ্ছপ্তি। সাধুদেব সঙ্গ 
পবিত্র-সাধৃনাং সঙ্গ: পবিভ্রঃ। অনেক বদ্ধ আশিয়াছেশ-বব: বঙ্ধীব: 

অ।গতাঃ:। দুই বাহু দ্বার] ধৃত প্রস্তরখণ্ডটি 'গুকভার- বানৃভ্যাং ধৃত: প্রস্তর- 

থণ্ডঃ গুরুভাবঃ | খতুসকল বিচিত্র-বিচিত্রাঃ খতবঃ| তরুব ন্যায় সহিযুঃ 
হও-_-ভারোগিব সহিণু$: ভব। 

প্রথম 
দ্বিতীয়] 
তৃতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 
ষষ্ঠী 
সপ্তমী 
সম্বোধন 

একবচন 
প্রাতিভূঃ 
প্রতিভুবম্ 
প্রতিুব 
প্রতিভূবে 
প্রতিভুবঃ 
প্রতিভূবঃ 
প্রতিভূবি 
প্রতিভূঃ 

দ্বিবচণ 
প্রতিভুবে 
প্রতিভূবো 
প্রতিভূভ]ম্ 
প্রতিভূভ্যাম্ 
প্রতিভূভ্যাম্ 
প্রতিতুবোঃ 
প্রতিভূবো: 
প্রতিভূবো 

উ-কারান্ত--প্রতিভূ (১77665 £087971600) 

বহুবচন 
প্রতিতুবঃ 
প্রতিভুবঃ 
প্রতিভূভিঃ 
প্রতিভূত্যঃ 
প্রতিভূভ্যঃ 
প্রতিভুবাম্ 
প্রতিভূষু 
প্রতিভূবঃ 



৪৩ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

৮০. ভূ-্ধাতু হইতে জাত পুনর্ভু প্রভৃতি শব ভিন্ন প্রায় সমুদয় উকারাস্ত 
ভূ-ধাতুজ পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ 'প্রতিভূ” শব্দের ন্যায় । 

অনুবাদ 

তুমি প্রতিভূ আমার ভয় কি1ত্বং হি প্রতিভূঃ, অনাতঙ্ক: অহম্। 
রাজারাই জনগণের প্রতিভূ-_নৃপাঃ খলু জনানাং প্রতিভুবঃ। 

খ-কারাভ্ত দাত (01/07) 

একবচন [দ্ববচন বহুবচন 

প্রথমা দাত] দাঁতারো দাতার: 
দ্বিতীয়। দাতারম্ দাতাবো দাতন 
তৃতীয় দাত্র! দাঁতৃভ্যাম্ দাতৃভিঃ 
চতুর্থ দাত্রে দাতৃভ্যাম্ দাতৃভাঃ 
পঞ্চমী দাতুঃ দাতৃভ্যাম্ দ্বাতৃভাঃ 

ষ্ঠী দাতুঃ দাত্রোঃ দাতংণাম্ 
সপ্তযী দাতরি দাত্রোঃ দাহৃযু 

সম্বোধন দাত: দাতারে। দাতারঃ 

৮১, ভ্রাত, পিতৃ, জামাত, দেব ও দবোষ্ট, (রথচালক ) ভিন্ন ক, জেতৃ, 
শরোত্, ভ্রষ্ট, নপ্ত. (নাতি) বপ্ত,' সবিত্ ইত্যাদি সমুদয় পুংলিঙ্গ খ-কা রাস্ত 
শব্দের দূপ দাতৃ শবের ন্যায় । 

অনুবাদ 
উদার দাতাকে নমস্কার করি-_উদারায় দাত্রে নমঃ। ঈশ্বর যখন দাতা, 

দীনের তখন ভয় নাই_ দীনানাং তু ভয়ং নাস্তি ঈশ্বরে দাতরি স্থিতে ৷ সবিতা 
(সূর্ধ ) তাম্রবর্ণ হইয়া উদ্দিত হয়, তার হুইয়াই অস্ত যায়--উদেতি সবিতা 
তাত্্তাঘ্র এবাস্তমেতি চ। [ তামঃ এব অস্তম এতি চ]। বীজ বুনিতে 
পারে এইরূপ একজনকে দিন-_বপ্তা কশ্চিদ্দীয়তাম। 



সুবস্তপ্রকর ণ ম১ 

জাত (870167) 

একবচন দ্বিবচন ব্গবচন 

প্রথমা ভ্রাতা ভ্রাতরো আতর: 

দ্বিতীয়া ভ্রাতরম্ ভ্রাতরো আ্াতংন্ 
তৃতীয়া ভ্রাত্রা ভ্রাতৃভাম্ ভ্রাতৃভিঃ 

চতুর্থী রাত্রে ভ্রাতৃভ্যাম্ ভ্রাতৃভ্যঃ 

পঞ্চমী ভ্রাতুঃ ভ্রাতভাম ভ্রাতৃভাঃ 
ষষ্ঠী ভ্রাতুঃ ভ্রাত্রোঃ ভ্রাতণাম্ 
সপ্ুমী শ্রাতরি ভ্রাত্রোঃ ভ্রাতৃষু 

সম্বোধন ভ্রাতঃ ভ্রাতরো ভ্রাতরঃ 

৮২ জামাতৃঃ দ্েৰৃ, নু (মানুষ ), পিচ ও সব্যে্ট, ( রথচালক ) শব্দের 
রূপ ভ্রাতু শের ন্যায়। কেবল ণৃ শব্দের ষঠীর বহুবচনে ছুইটি পদ হয় নৃণাম ও 
নাম, । 

[ ভ্রাড় শবের “ভ্রা” বাদ দিয়া ত. এর স্থলে ণ্ বসাইলেই নূ শব্দের বূপ 
পাওয়৷ যাইবে ] 

অনুবাদ 

প্রীতিবদ্ধ ছুই ভাই-_ল্রীতিবদ্ধো ভ্রাতরৌ । ভাই, শান্ত হও_ ভ্রাতঃ, 
শান্তে। ভব। তুমি আমাদের পিতা_পিত! নোহসি”। পিতার আদেশবর্তা 
হও-_পিতুরাদেশে ভব। পিত! প্রসন্ন হইলে সকল দেবতা প্রপন্ন হন-_ 
পপিতরি প্রীতিমাপন্নে প্ীয়স্তে সর্বদেবতাঃ। পবোপদেশে পাণ্ডিতা মানুষের 
পক্ষে প্রায়ই সহজপাধ্য পরোপদেশপাত্ডিত্যং প্রায়শঃ সুকরং নংণ|ম্। 

এঁকারাস্ত- _রৈ (6811) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! রাঃ রায় রায়ঃ 

দ্বিতীয়া রায়ম্ রায়ৌ রায়ঃ 

তৃতীয় রায়া রাভ্যাম্ রাভি: 



৪২. 

চতুর্গী 

পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

একবচণ 

রায়ে 

রায়ং 

রায়ি 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

দ্বিবচন 

রাভ্যাম্ 

রাভ্যাম্ 

রায়োঃ 

রায়োঃ 

রায়ে। 

অনুবাদ 

ধশ অঞ্জন বক্ষ! করা উচিত--রাঃ অর্জনীয়:। 
রায়ঃ মঙ্গলং ভবছু | ধণসমূহের রক্ষা বিধেষ_বায়াম্ বক্ষণং বিধেয়ম্। 

প্রথমা 

দ্বিতায। 

ততায়। 

চতুখা 

পঞ্চমী 

ষা 
সপ্তম 

সন্বোধন 

ও-কারাভ্ত- গো (0) 9৪)]) 

এক বচণ 

গৌঃ 

গাম 

গবা 

গবে 

গোঃ 

গোঃ 

গবি 

গৌঃ 

দ্বিবচন 

গাবৌ 

গাবে। 
গোভাম 

গোঁভাম্ 
গোঁভ্যাম্ 

গবোঃ 

গবোঃ 

গাবে। 

বহুবচন 

রাভ্যঃ 

রড 

রায়াম্ 

রাসু 

রায়: 

ধন হইতে মঙ্গল হউক 

বছুবচশ 

গাবঃ 

গাঃ 

গোভি: 

গোভ): 

গোজ্)ঃ 

গবাম 

গোষু 

গাবঃ 

৮৩. সমুদয় পুংলিঙ্গ ও-কাবান্ত শব্দেব এই বূপ। গো-শব ধেনু অর্থে 

স্্রালিঙ্গ। কিন্তু বপ একই প্রকার । 

অনুবাদ 

দুইটি বলদ শকটে যুক্ত-_গাবৌ শকটে যুক্তৌ | গোরু হইতে দেশের 
অনেক মঙ্গল হয়_ গোভাঃ দেশস্য বহ্মঙ্গলম | 



সুবস্তপ্রকরণ ৪৩ 

ও-কারাস্ত_ নৌ (049০7) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা গ্পৌঃ গাব গ্লাবঃ 
দ্বিতীয়! গ্লাবম্ গ্লাবে। গ্লাবঃ 
তৃতীয়া গ্লাব। গ্রৌভাম্ গ্লৌভিঃ 

চতুর্থী গ্লাবে গ্রৌভ্যাম্ গ্লৌভ্যঃ 
পঞ্চমী গ্লাবঃ গ্লৌভ্যাম্ গ্লৌভাঃ 

ষ্ঠ গ্লাবঃ প্লাবোঃ গ্লাবাম্ 
সপ্তমী গ্লাবি গ্রাবোঃ গ্লৌষু 
সম্বোধন গ্লোৌঃ গ্লাবো গ্রাবঃ 

৮৪. স্মুদয় উ-কাঁবাজ্ পুংলিঙ্গ শব্দেব রূপ গ্রে। শব্দের ন্যায় । 

আন্ুবাঁদ 

আকাশে চন্দ্র দেখিতেছি__পশ্থা মি গগনে গ্রাবম । 

চন্দ মানুমের জয়পতাক1 উভিতেছে-__প্লাবি মানবান]1” জষধ্নজঃ উত্ডভীনঃ | 

অনুশীলনী 
(স্ববান্থ পুংলিঙ্গ শব্দ ) 

১ যথানিদেশ শব্দরূপ লিখ £ 

নব, মুনি পতি- ওয়া ও ষ%গা। 
সখি--২য়।, ৭মী ও সম্বোধন । 

সুধা_ণমী ও সক্বোধন। 

সাধু-১য়া ও ৪র্থা। 
মাতৃ- ২যা। 

গো--৭মী। 

গ্লৌ--১মা ও «মী | 
সেনানী-__৭মী একবচন । 

ন-_১মা একবচন, ষষ্ঠী বহুবচন । 



৪৪ স্কৃত বাকরণ প্রবেশিকা 

২. সংস্কৃতে অনুবাদ কর : 

মানুষের দুটি হস্ত, ইতিহাসের কলঙ্ক, নৃপ ও অমাত্যগণ, ছুইটি প্রদীপ, 
আর্ধ ও ছুই শিষ্য, বৃক্ষপকল হইতে, সাগর ও হুদগুলিতে, পিতায় স্নেহ, 

মাতাকে বন্দনা করি? মুনিকে নমস্কার | 

৩, বঙ্গাহববাদ কর: 

কুঞ্জরস্যঃ গন্ধেন, শৃগালম্, সূধাৎ, মুনীনাম্, সাধবঃ, অহয়:, গিরে+, হরিণা, 
বন্ধে!, যুনে, গবাম, দাতারো।, গ্লাবি 

৪. অশুদ্ধি সংশোধন কর ; 
গুগ্তরেন, সথিমূঃ মুনিষ্য” সাধুস্য, পতিনা» সুধীয়ৌঃ ভ্রাতারো | 

স্বন্লান্ত জ্রীলিজ শব্দ 
আ.-কারান্ত-_-লতা (0£66)67) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। লত। লতে লতাঃ 

দ্বিতায়৷ লতাম্ লতে লতাঃ 

তৃতীয়! লতয়। লতাভ্যাম্ লতাভিঃ 

চতুর্গী লতায়ে লতাভ্যাম্ লতাভ্য; 
পঞ্চমী লতায়াঃ লতাভ্যাম্ লতাভাঃ 

ষ্ঠী লতায়াঃ লতয়োঃ লতানাম্ 
সপ্তমী লতায়াম্ লতয়োঃ লতাসু 
সম্বোধন লতে লতে লতাঃ 

৮৫. অন্ব; (সঙ্বোধনে অন্ব) জরা প্রভৃতি কয়েকটি শব্ধ ভিন্ন 

কৃপা, করুণা, ক্ষুধা, গ্রীবা, জনতা, জিহবা, দ্রাক্ষা, প্রজা, 

লজ্জা, ধবা, বসুধ!, বসুন্ধরা, শয্যা, সভা ইত্যাদি সমুদয় স্ত্রীলিঙ্গ আকারাস্ত 
শব্দের রূপ লতা শবের ন্যায়। বর্ষা, সমা (বৎসব) ও সিকত (বালি) 
শব্দ কেবল বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। 



সুবস্তপ্রকরণ ৪৫ 

অন্ুুবাদ 
লতাগুলি বৃক্ষ হইতে চ্যুত- পাদপাৎ বিচ্যুত! লতা: | লোকটি ক্ষুধায় 

কাতব-ক্ষুবয়া কাতরে! রঃ চেষ্টার অসাধ্য নাই_অসাধাং নাস্তি চেষ্টায়াঃ। 
তুষারের ন্যায় ধবল শষ) তুষারধবল! শয্যা। বসুহ্ধা| বরভোগা_ 

বীরভোগ্য! বসুন্ধরা । শিশু শব্যায় শুইয়। আছে__শহ্যায়াং শয়িতঃ শিশুঃ। 
বর্ধায় নদী পূর্ণ হয়__বর্ধাসু তটিনী পূর্ণা। 

জর] (010 ৪2০) 

একবচন দ্বিবচন বন্তবচন 

প্রথমা জবা দ্বরসৌ, জবে জরসঃ, জবাঃ 
দ্বিতয়া জরসম জবাম্ জরসৌ, জরে জবস: জরা: 
তৃতীয়া জরসা; জরয়! জরাভ্যাম্ জরাভিঃ 
চতুর্থী জবসে, জরায়ৈে জরাভ্যাম্ জরাভাঃ 
পঞ্চমী জবস: জরায়াঃ  জরাভাম জরাভাঃ 

ষ্ঠ জবসঃ, জরায়াঃ. জবসো:, জরয়োঃ  জবসাম্, জরাণ।ম 
সপ্তমী জবসি; জরায়াম জরসোঃ. জবযোঃ জবাসু 

সম্বোধন জরে জবসে।, জবে জরসঃ, জরা: 

অনুবাদ 
জরায় জীবন শুক্ষ-_জরসা জীবনং শুদ্কম | জ্ঞান দ্বারা জবা জয় কব-_ 

জ্ঞানেন জবসং জয়। হে জরা” তুমি মন্দগণ্তি ইও-_-জরে, মন্দগতির্ভব | 

ই-কারান্ত--মতি (76]1601) 
একবচন দ্বিবচন বনছবচশ 

প্রথম! মতি: মতী মতয়ঃ 

দ্বিতীয়! মতিম্ মতী মতী: 
তৃতীয়! মতা। মতিভ্যাম্ মতিভিঃ 
চতুর্থী মতো, মতয়ে মতিভাম্ মতিভঃ 
পঞ্চমী মতা; মতেঃ মতিত্যাম মতিভাঃ 



৪৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা। 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

ষষ্ঠী মতা ঃ, মতে: মত্যোঃ মতীনাম্ 

সপ্তমী মতাম্, মতৌ মতে]: মতিমু 
সন্বোধন মতে মতী মতয়ঃ 
৮৬, অঙ্গুলি, উন্নতি, কীতি, গতি; নিয়তি, প্রকৃতি, বুদ্ধি, শান্তি ইত্যাদি 

যাবতীয় ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ মতি শবের ন্যায় 
অনুবাদ 

সুন্বর বুদ্ধির জয় ভোক-_জয়তু শোভনা মতি: | বুদ্ধি যার বল তার-_ 
ুদ্িরষস্য বলং তস্য। শিয়তিকে কে রোধ কবিতে পারে? নিয়তি: কেন 
বাধ্যতে ! স্বভাবতই দ্ৃপ্ধ মধুর--প্রকৃতা! যধুবং পয়ঃ| হাতে পাঁচটি আহ্থল-_ 
হত্তে হাুলয়ঃ পঞ্চ । 

ঈ-কারাম্ত নদী (81৫) 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা নদী নদ্ো নদ্াঃ 

দ্বিতীয়া নীম নছ্ো। নদী: 

তৃতীয়! নদ্যা নদীভ্যাম্ নদীভি: 

চতুর্থী নছো নর্দীভ্যাম নদীভা: 
পঞ্চমী নগ্যাঃ নদীভ্যাম ন্দীভা: 

ষ্ঠী নগ্যাঃ নগ্যোঃ নদীনাম্ 
সপ্তমী নগ্যাম্ নছো: নদীনু 
সম্বোধন নদি নগ্যো নাঃ 

৮৭, শা, হী (লজ্জ), ধী, ভী ওন্্রী ব্যতীত, অটবী, নগরী, পৃথিবী, পুরী, 

মহী, লেখনী, বাপী, রজনী, শ্রেণী ইত্যাদি প্রায় সমুদয় ঈ-কা রাস্ত স্ত্রীলি্গ 

শব্ধ নদী শবের ন্যায়। দাত্রী, শ্রোত্রী ইতাদি খ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের 
স্ত্রীলিঙ্গ শব্দবূপও নদী শব্দের ন্যায় । 

লক্ষ্মী শঝের প্রথমার এখানে “জাক্ষমী2,, আব সব “নদীর ন্যায়। ভত্্রী 

ও তরী শব “লম্্মী; শব্দের ন্যায় | 



নদী বেগে বহিতেছে-নদী বহতি বেগেন। 

সুবস্তপ্রকরণ 

অনুবাদ 

৪৭ 

বধূবা নদীতে স্সান 
করিতেছে_নগ্যাং শ্্ান্তি বধূজনাঃ | নর্দি! জর্বদা তোমাকে মনে পডে__ 

রজনী প্রভাত হইলে সে 'গল--রজন্যাং নদি! সততং স্মবাষি ত্বাম্। 
প্রভাতায়াং সগতঃ। 

প্রথম! 

প্রথমা 
দ্বিতীয় 

তৃতীয়া 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 

ষ্ঠ 
সপ্তমী 

সন্বোধন 

ভ্ী 086৪065১ 079976715) 

একবচন দ্বিবচন 

শ্রী শ্রিয়ো 
শ্রিয়ম্ শ্রিয়ো 
শরিয়া প্রীভ্যাম 
শ্রিয়ে, শ্রিয়ে শ্রীভ্যাম্ 
শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ শ্াভাম্ 
শ্রিয়াঃ- শ্রিষঃ তিয়োঃ 

শ্রিয়াম্, শ্রিয়ি  শ্রিয়োঃ 

শী: শ্রিয়ো 

৮৮. হী, ধী; ভী শব্ধ শী শবের ন্যাষ। 

শ্রীকে বন্দন! করি-_শ্রিয়ং বন্দে। 

সহিত দান কবিবে-হিয়! দেয়ম্, ভিয়! দেয়ম্।' 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়! 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

এক বচন 

স্ত্রী 

সিম, স্ত্রীন্ 
রিয়া 

স্িয়ৈ 
সতিয়া: 

অনুবাদ 

জী (০1187) 

দ্বিবচন 

স্থিয়ো 

স্ত্রিয়ো 
সত্রীভ্যাম্ 
্্রীভ্যাম্ 
শ্্রীভ্যাম 

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস বাণিজো বসতে লক্ষ্মীঃ। 

বহুবচন 

শ্রিয়ঃ 

শ্রিয়: 

শ্রাভিঃ 

শ্রীভাঃ 

শ্রাভাঃ 

শ্রিয়।ম্, শ্লাণাম্ 

বায়ু 
শ্রিয়ঃ 

লজ্জার সহিত দান করিবে? ভয়ের 

বহুবচন 

স্্িয়ঃ 

স্তিয়ং, স্ত্রীঃ 

ত্রীভিঃ 

ত্রীভ্যঃ 

ন্বীভাঃ 



১৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

ষ্ঠী ্রিয়াঃ স্্রিয়োঃ ্ত্রীণাম্ 
সপ্তমী স্তরিয়াম্ স্ত্িয়োঃ ্্রীযু 
সম্বোধন স্ত্থি স্ত্বিয়ো ্তিয়: 

অন্যুবাদ 

ছুইঙ্গন স্ত্রীলোক নদীতে স্নান কবিতেছে-স্ত্রিয়ৌ। নগ্যাং স্াতঃ। সে 
ত্রীর সহিত তীর্থে যাইতেছে-_স স্ত্িয়! তীর্থং গচ্ছতি। স্ত্রীলোকের কর্মোছ্যম 

আক সর্বত্র শ্রদ্ধাব সহিত স্বীকৃত-স্ত্রিয়াঃ কর্মোছ্যমঃ অধুন! সর্বত্র শ্রদ্ধয়। 
স্বীকৃতঃ ৷ 

উ-কারাস্ত-_থেনু (0০%) 

একবচণ দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা পেন্ুঃ ধেনু ধেনবঃ 

দ্বিতীয়! ধেহ্ুম ধেনু ধেনুঃ 

তৃতীয়া ধেন্ব! ধেনুভযাম্ ধেনুভিঃ 
চতুর্থী ধেহ্বৈ- ধেনবে ধেহৃভ্যাম্ পেনুভ্যঃ 
পঞ্চমী পেন্বাঃ, ধেনোঃ  ধেনুভাম্ ধেন্গভাঃ 

ষষ্ঠী ধেন্বাঃ, ধেশোঃ  ধেন্বোঃ ধেনুনাম্ 
সপ্তমী ধেন্বাম্ ধেনৌ।  ধেনম্বোঃ ধেন্ষু 
সন্বোধন ধেনো! পেন ধেনবঃ 

৮৯- চথুট, তন্ব' প্েণু, স্্ায়ু ইত্যাদি যাবতীয় উ-কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের 
রূপ ধেনু শব্দের ন্যায় । 

অনুবাদ 

ধেনুর। বিচরণ করিতেছে-_ধেনবশ্চরস্তি । সেই ধেনু দিয়া কি হইবে, যে 
প্রসবও কবে না ছ্চও দেয় না-_কিং তয়! ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সৃতে ন হুপ্ধদা। 
কাক চঞ্চু দ্বার| কাষ্ঠথণগুটি ধরিয়াছে_-কাঁকেন চঞ্চ কাষ্ঠখণ্ড: ঘ্বতঃ | 



প্রথম। 

দ্বিতীয়া 

তুতীয়। 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 

ষ্ঠা 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

উ-কারাস্ত- বধূ. চে/16) 
একবচন 

বধূ 

বধূম্ 

বধ্ব। 

বধ্ৰ 
বধব।ঃ 

বধ্বাঃ 

বধ্বাম্ 

বধ 

সুবস্তপ্রকরণ 

দ্বিবচন 

বধেবী 

বধেবা 

বধৃভ্যাম্ 

বধৃভাম 

বধুতাম্ 

বধ্বোঃ 

বধ্বোঃ 

বধ্বো 

5৯ 

ব১.ট- 

বখংঃ 

বধূঃ 

বধৃভিঃ 

বধৃভাঃ 

বধৃভাঃ 

বধূণাম্ 

বৃষ 
বধব, 

৯০, ভূ” জর সুন্ধ প্রভৃতি বাতীত চমু" শ্বশ্খঃ পুত্রবধূ, সরধূ ইতাাদি সমুদয় 
উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ “বধূ” শবের ন্যায়। 

অনুবাদ 

বধৃবা শাখ বাজাইতেছে__বধ্ব: শঙ্খং বাদয়শ্ঠি। বপূ গৃহসজ্জ। করিতেছে 
_বধূঃ গ্ৃহসঙজ্জাং কবোতি। শাশুড়ি পুত্রবধূকে স্নেহ করেন-_ স্ব: পুত্রবধবাং 
স্লিহাতি | 

প্রথম! 

দ্বিতীয়া 

তৃতায়া 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

একজন 

ডঃ 

ভুবম্ 
ভুবা 

ভুবৈ, ভুবে 
ভুবাঃ, ভূবঃ 
ভুবাঃ, ভুব: 

ভুবাম্, ভুবি 
ভূঃ 

ভূ (07811) 

[দ্বচন 

ভুবো 
ভুবে। 

ভূঙ্যাম্ 

ভূভাম্ 

ভূভ্যাম্ 
ভুবোঃ 

ভুবোঃ 

ভুবৌ 

বহুবচন 
ভুবঃ 

ভুবঃ 

ভূভিঃ 
ভুভা, 

ভূভা, 

ভুবাম্, ভূনাম্ 
ভূষু 
ভুবঃ 



৫৩ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

৯১, ভ্র? সুন্ধ শব্দের রূপ ভূ' শবের ন্যায়। 

সন্বোধনে সুজ পদেরও প্রয়োগ আছে। 

অনুবাদ 

বিচিত্র ভুবন-_বিচিত্র। ভূঃ। পৃথিবীতে অর্বত্র ঈশ্বরের করুণা_ড়বি সর্বত্র 

ঈশ্ববস্য করুণ! | 

খ-কারাভ্ত_দুহিতৃ 00985 81৩7) 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। দৃহিতা ভ্ুহিতরে। ঢুহিতবঃ 
দ্বিতীয়।  দ্বহিতরম্ হুৃহিতবে দুহিতও 
তীর! ঢুহিত্র | ছুহিতৃভা ং দুহিতৃভিঃ 

চতুর্থ ছুহিত্রে হহিতৃত্যাম্ তুহিতৃভ্যঃ 
পঞ্চমী ঢুহিতুঃ দুহিত্ভ্যাম ছ্হিতৃভ।ঃ 

ষষ্ঠ দৃহিতুঃ হিত্রোঃ দুহিত ণাম্ 
সপ্তমী হুহিতরি দুহিত্রো: দুহিত্বমু 
সম্বোধন প্রঠিতঃ ছুহিতরে ছুহিতবঃ 

৯২. মাহ, ননাশ্দ, (ননদ )' শব্দ “ুহিত্ শবের ন্যায়। 

সু শব্দ দাত শব্দেব ন্যায়, কেবল দ্বিতীয়ার বহুবচনে স্বসংঃ | 

৯৩. ও-কারান্ত ও ৪-কারাত্ত স্ত্রীলিগ ও পুংলিঙ্গ শব্দের মধো বূপগত 

কোণ প্রভেদ নাই। 
অনুবাদ 

দুই কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়।ছে__ছ্ুহিতরে। পিত্রালয়মাগতে । মাতাকে 

বন্দন। করি--বন্দে মাতরম্। 
স্বস্য (915667) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! স্্স| স্সারো৷ স্বসারঃ 

দ্বিতীয়া ম্বপারম্ স্বসাবৌ সস ঃ 
চ] 

তৃতীয়! সরা স্বসুভ্যাম্ স্বসৃভিঃ 



সুবস্তপ্রকরণ &১ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

চতুর্গী তরে সবসৃভ্যাম্ ) শু ঠাঃ 

পঞ্চমী সুঃ স্বসৃভ্যাম্ পৃভ,ঃ 

ষষ্ঠী ষ্সুঃ শো: স্ ণাম্ 
সপ্তমী স্বপরি খলোঃ ্সৃষু 

সম্বোধন সঃ স্বসাকো ্সারঃ 

অনুবাদ 
ভগিনীগণকে এখানে আন! হইল- শ্বস্খাবঃ অত্র আনীতাঃ। ভ্রাতা 

ভগিণীগণকে ডাকিতেছে_ত্রাতা ফসংঃ খাহ্বয়তি | 

নে 03০8) 

একবচন ছ্বিবচশ বগ্চবচণ 

প্রথমা নৌঃ নাঁবে। নাঁবঃ 
দ্বিতীয়া নাবম নাবো। নাবঃ ইত|াদি 

বিওভি-যোগ প্রসঙ্গে ৩৩নং পৃষ্ঠায় “নৌ' শঝেব গুরবিপ প্রদণিত হইয়াছে। 

অনুবাদ 

বেগবতী নৌকা_ বেগখতী। নৌঃ। নৌকা দ্বারা নর্দী পার হও-_ণাবা 

নদাং তর । শোৌকায় অনেক লোক- শাবি বহবো জনা: সপ্তি। 

অনুশীলনী 

( স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ) 

১. লতা মতি, নদী; ধেন্ ও বধূ শবেব পূর্ণনদ্ধপ লিখ। হৃবহ এই সকল 
শব্দের মত বপ হইবে যথাক্রমে এইরূপ কয়েকটি আ-কারান্ত, ই-কারাস্ত; 

ঈ-কারান্ত* উ-কারাস্ত ও উ-কারাস্ত শ্রীলিগ শব্দের নাম কর। 

২, যথানির্দেশ শব্দরূপ লিখ £ 

জর1-__৩য়। একবচন, শ্রী--১মা ১বচন, শ্ী--৩য়া ১বচন, ভূ-_৭মী ১বচন, 

অন্ব।--সম্বোধনে একবচন | 



৫২ সংস্কৃত বাকরণ প্রবেশিকা 

৩. বিকল্পবূপ দাও £ 
জবায়াম্* শ্রিয়ে, শ্রিয়াম, স্তরীঃঃ ভূবাম্। 

৪. বঙ্গাধিবাদ কর £ 
ধেন।» নগ্যাম্ঃ 'ভুবি, নগরীম্: অঙ্লয়: | 

&. সংস্কৃতে অনুবাদ কর : 

প্রকৃতিব শ্রী, গভীর নদী হুইতেঃ ধবল ধেনুগণকে, স্ায়ুতে, বিপুল 
পৃথিবীতে, অযোধ্য। নগরীতে? লক্ষ্মীর ককণ|, বধূর সঙ্জার জন্য, ছুইটি লতা 
হইতে। 

৬" অশুদ্ধি সংশোধন কর : 

নদিভ্যাম্, মতিদুঃ লতাঘু» স্ত্রীনামূ? ভূবা। 

স্ন্বান্ত ব্লীবলিঙ্গ শব্দ 
অ-কারান্ত-_ ফল (ছাঃ) 

একবচন দিবচন বহুবচন 

প্রথমা ফলম্ ফলে ফলানি 

দ্বিতীয়! ফলম্ ফলে ফলাশি 

তৃতীয় ফলেন ফলাভ]াম্ ফলৈঃ 

চতুর্থী ফলায় ফলাভ্যাম্ ফলেজ্যঃ 
পঞ্চমী ফলাৎ ফলাভ্যাম্ ফলেভ্যঃ 
ষষ্ঠী ফলস্য ফলয়োঃ ফলানাম্ 

সপ্তমী ফলে ফলয়োঃ ফলেমু 

সঙ্বোধন ফল ফলে ফলানি 

৯৪. অন্ন* কমল; কানন কাব্য, গীত, ছত্র” জ্ঞান? পাত্র' প্রভাত” 

পুষ্প, যিত্র (বন্ধু), শস্য' সোপান, সৌন্দর্য, স্বাস্থা, হাস্য ইত্যাদি প্রায় সমুদয় 
অ-কারাস্ত ব্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ “ফল' শের ন্যায়। 

অনুবাদ 

দুইটি মিষ্ট ফল-_মিষ্টে ফলে । ফল দিয়াই পরিচয় পাওয়া যায়-_ফলেন 
পরিচীয়তে । কখনো! ফলাকাজ্ষা করিও নামা ফলেষু কদাচন। জ্ঞান 



সুবস্তপ্রকরণ ৬৩ 

হইতে শ্রেয় কিছু নাই_জ্ঞানাৎ পবতরং নাস্তি। বিপদেই বদ্ধ চিশিবে_- 
জানীয়া? ব্যসনে মিত্রম্। 

ই-কারাভ্ত বারি (ড/866) 

একবচন দ্বিবচন 

প্রথমা বাবি বারিণী 

দ্বিতায়। বারি বারিণী 

তৃতীয়া বারিণা বারিভঠান 

চতুর্থী বাবিণে বাবিভ]াম্ 
পঞ্চমী বাবিণঃ বাবিভাম্ 
ষ্া বারিণ: বারিণো: 
সপ্তমী বাবিণি বারিণোঃ 

সম্বোধন বারে, বারি ব।বিণী 

বছুবচন 

বারীণি 

বারীণি 

বাঁবিভিঃ 

বারিভাঃ 

বারিভাঃ 

বারাণান 

বাবিষু 

বাবীণি 

৯৫. অক্ষি' অস্থি সকৃথি (উরু ). দি ভিন্ন সাবতীয় প্লাবপিঙ্গ ই-কারাস্ত 
শান্দব ধপ বারি শবের ন্যায়। 

ক্লাবলিজ সুধি শব্ধ বারি" শব্দেব ন্যায় । তুঁতীয়াৰ একবচন হহতে বিকল 
পুংবৎ | সুধিয়া সুধিনা বা কলত্রেণ। 

ইন্ ও ণিন্ প্রত্যযান্ ক্লীবলিষ্চ শঝেব বপও “বারি? শখের ন্যায় । 
ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণের রূপ বারি" শখের ন্যায় তবে, তথা, হর্থী, 

€মী, ৬ষ্ঠা ও সপ্মীর একবচনে বিকল্পে পুংলিঙ্গ ই-কারান্ত শব্ডের ন্যায় অর্থাৎ 
“মুনি? শব্দের ন্যায়। 

অনুবাদ 

শীতল জল-_শীতলং বাবি। বন্ত্র জলে ভেজা বস্ত্রং বারিণা সিক্তম্। 
হিতকাবী বন্ধু_হিতকারি মিত্রম্। 

অন্ষি (85০) 

একবচন দ্বিবচন 

প্রথম অক্ষি অক্ষিণী 
দ্বিতীয়। অক্ষি অক্গিণী 

বন্ৃবচন 

অক্ষীণি 

অক্ষীণি 



৫৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক৷ 

একবচন ঘ্িবচন বহুবচন 

তৃতীয়! অক্ষ অক্ষিভ্যাম্ অক্ষিভিঃ 

চতুর্থ অক্ষে অক্ষিভ্যাম্ অক্ষিভ]ঃ 

পঞ্চমী অক্ষুঃ অক্ষিভ্যাম্ মক্ষিভাঃ 
ষষ্ঠী অক্ষুঃ অক্কোঃ অক্ষাম্ 

সপ্তমী অস্ষি” অক্ষণি  অক্ষোঃ অক্ষিমু 
সম্বোধন অক্ষে; অক্ষি অন্গিণী অক্ষীণি 

৯৬. অস্থি, সকুথি ও দরধি শব অক্ষি' শবে ন্যায়। 

অনুবাদ 

্ঙ্গিই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন--অক্ষি এব নরাণাং শ্রেষ্টং ধনমূ। তার এক 

চোখ কাণ|_সঃ ম্ষা কাঁণঃ | দিতে মিতা আছে-পপ্সি মিউত্বম্ অস্তি। 

সে দই দিয়। ভাত খাইতেছে-_স দর। অন্নং খাদতি। তাহার উরু ভগ্র_-তস্য 

সকৃথি ভগ্রম্। 

উ-কারান্ত_ মধু 0076১) 

একবচন দ্বিবচন বন্বচন 

প্রথম! মধু মধুণী মধৃনি 

দ্বিতীয়া মধু মধুনী মধূনি 

তৃতীয় মধুশ। মধুভ্যাম্ মধুভি: 

চতুর্থ মবুনে মধুভ্যাম্ মধুভ।ঃ 
পঞ্চমী মধুনঃ মধুভ্যাম্ মধুভা: 
ষঠী মধু: মধুনো: মধূনাগ্ 

সপ্তমী মধুনি মধুনোঃ মধুষু 

সম্বোধন মধে।, মধু মধুশী মধূনি 

৯৭, (ক) অনু, অশ্রু. জতু, জান; তালু, দাকঃ বস্ত, শ্মশ্র, ইত্যাদি প্রাষ 
সমুদায় উ-কারাস্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্খের রূপ “মধু” শবের ন্যায়। 



সুবস্তপ্রকরণ &৫ 

অন্্বাদ 

মধু খাও__মধু পিব। মধুদ্বারা মিশ্রিত উষধ-_মধুন! মিশ্রিতম্ উুষধম্। 

জলে শৈত্য আছে-_অন্থুনি শৈত্যমস্তি। বন্ত্রসকল নশব-- খুনি নশ্বরাণি। 
কাষ্ঠদ্বারা নিগিত পাত্রর_দাকণ| নিযিতং পাত্রম.। 

৯৭, (খ) উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ শর্খের দূপ মধু" শব্দের মতই, তবে 

থা, €মী, ৬ঠী ও মী একবচন এবং ষষ্ঠী, সপ্তমীর দ্বিবচন এই ছয়টি বিভক্তিতে 
পুংলিক্গ উ-কারান্ত শন্দ অর্থাৎ “সাধু” শব্দের ন্যায়। একটি উদ্বাহরণ-_ 

স্বাতু (০৮691) 

একবচন দ্রিবচন বহুবচন 

প্রথম| স্বাছব স্বাত্ণী স্বাদৃণি 

দ্বিতীয়া সাহু স্বাদ্বনী স্বাদুনি 
তৃতীয়। স্বাছুন। াদ্ুভাম্ স্বাহুভিঃ 

চতুর্থী স্বাদ্বনে, স্াদবে ঘ্বাছুভাম স্বাহুভাঃ 
পঞ্চমী স্বাহবনঃ, স্বাদোঃ স্বাহ্যাম্ ফাহ্ভ্যঃ 

ষষ্ঠী যাত্রনঃ, াদোঃ সাহুনোঃ, স্বাদ্ধোঃ স্বাদূনাম্ 
সপ্তমী সবাদুনি' স্বাদে স্বাহুনোঃ, স্বাঘোঃ  স্বাদুমু 
সন্বোধন স্বাদে, স্বাদ খাছনী স্বাদুনি 

অনুবাদ 

স্বাত্ব অন্ন সা অন্নম। স্বাছ্ অন্নে সকলের রুচি-স্বাছ্নি (স্াদো বা) 
অন্নে সর্বেষাং রুচি: 

খ-কারাস্ত শক __-ধ তু (016960085 90551817170) 

'একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা ধা ধাতৃণী পাত ণি 
দ্বিতীয়া ধাত ধাতৃণী ধাত্ ণি 
তৃতীয়া ধাতৃণা” ধাত্রা ধাতৃভ্যাম্ ধাতৃভিঃ 

চতুর্থ ধাতৃণে” ধাত্রে ধাতৃভ্যাম্ ধাতৃভ্যঃ 



৫৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 
পঞ্চমী ধাতৃণঃ, ধাতু, ধাতৃভ্যাম ধাতৃভ্যঃ 

ষষ্ঠ ধাতৃণঃঃ ধাতুঃ ধাতৃণোঃ ধাত্রে।ঃ  ধাত্ণাম 
সপ্তমী ধাত়ণিঃ ধাতরি ধ[তুণোঃ, পাত্রোঃ ধাভুসু 

দন্বোধণ ধাতঃ, ধা ধাতৃণী ধাঁতণি 

৯৮. যাবতীয় খকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ শন্দ ধা” শবের ন্যায়। 

ওয়া, ৪র্থী €মী, ষষ্ঠী ৬ সপ্তরমীর "একবচন এবং ষগ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনের 
রূপগুলি 'য পুংলিঙ্গ খকাবাস্ত শব্দের ন্যায় ইহা লক্ষণীয় । 

ভন্ুবাদ 

জগৎ জীব ধারণ করেন- জগৎ জীবপাত। ধাহবূপ জগৎকে নমস্কার__ 

ধাতণে পাত্রে বা জগত: নমঃ | 

অনুশীলনী 

( ববান্ত ক্লাবলিঙ্গ শব্দ) 

১. ফল, বারি ও মপু শবেব পূর্ণপ্ীপ লিখ। এই সকল শব্দেব নুয় রূপ 
হইবে যথাক্রমে এইরূপ কয়েকটি অ-কারাস্ত, ই-কারাস্ত ও উ-কারাস্ত 
ক্লীবলিঙ্গ শবের নাম কর। 

২* যথাণির্দেশ শখ্খবূপ লিখ : 

অক্ষ, স্বাছ্, ধাতৃ- তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি | 

৩, সংস্কৃতে অনুবাদ কর ; 

শীতল জল, মধুর ফলগুলির, নীল গগন হইতে, বৃক্ষ হইতে পতিত পত্র, 
অব্যর্থ ওষধ, শ্বেত পুষ্প হইতে, জীবন চঞ্চল, ছুই শয়ন দ্বাবা, উজ্জ্বল নক্ষত্র 
দেখ (পশ্য )। মধুর গান শোনে| (শুণু)* নিবিভ বনের হিংঅ ব্যাদ্রসমূহ। 

৪. অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

বারিং পিব। সুন্দরে। পুস্তকৌ। দিন! মিশ্রিতঃ অন্ন: | সুগন্ধি: পুষ্পম্। 



সুবন্তপ্রকরণ ৫৭ 

ব্যঞ্জনান্ড পুংলিঙ্গ ও জ্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 

ব্ঞ্জনাস্ত পুংপিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শবে কোন বূপগত পর্্থক্য নাই 
তাই উভয়প্রকার শব্দের ব্ূপ একই প্রকরণে প্রণজ হইল 

(চ-কারান্ত ) জলমুষ্চ, (07০)- পুংলিঙ্ষ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। জলমুক্ গন) জলমুচৌ জলমুচঃ 

দ্বিতীয়! জলমুচম্ জলমুচো। জলমুচঃ 

তৃতীয় জলমুচা জলমুগ ভা 1ম জলমুগ ভি: 

চতুর্থী জলমুচে জলমুগ ভাম্ জলমুগ ভাঃ 
পঞ্চমী জলমুচঃ জলমুগ ভাম্ জলমুগ ভ্যঃ 

ষ্ী জলমুচঃ জলমুচোঃ জলমুচাম্ 

সপ্ুমী জলমুচি জীলযুচঃ জলমুন্ষু 

সর্থেধন জলমুক্ (গু) জলমুচে। জলমুচঃ 

অনুবাদ 

আকাশে কালো মেঘ- আকাশে কৃষ্তাঃ জলমুচঃ মেঘ গাকিলে সুর 

কিরণ ম্লান হয়- জলমুচি স্থিতে সুধস্য কিরণ: প্নানে। ভবতি। 

৯৯. প্রাচ্+ প্রত)চ্ঃ তির্ধচ্১ উদচ, প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন পুংলিঙ্গ 

পয়োমুচ বাঁরিযুচ ইতাঁদি এবং শ্রীলিশ খচ+ ত্বচ,, বাচ, ইত্াণ্দ সমুদয় 

চ-কারান্ত শব্দেন এই বূপ। প্রাচ, প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ যোগে প্রাচী; 

প্রতীচী ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করিয়া “নদী' শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে । আতএব 
কেবল পুংলিঙ্গে রূপ দশিত হইতেছে । 

প্রচ (1785, 689667)- পুংলিঙ্গ 

একবচন দ্বিবচন বছুবচন 

প্রথমা প্রা প্রাঞ্চে৷ প্রাঞ্চ; 
দ্বিতীয়া প্রাঞ্চম্ প্রাঞধো প্রাচঃ 

তৃতীয়া প্রাচা প্রাগভাম্ প্রাগ-ভি, 



&৮ সংস্কৃত বাকরণ প্রবেশিক! 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

চতুর্থ প্রাচে প্রাগ.ভ্যাম্ প্রাগ-্ঃ 
পঞ্চমী প্রাচঃ প্রাগ-ভ্যাম্ প্রাগৃভ্যঃ 
ষষ্ঠ প্রাচঃ প্রাচোঃ প্রাচাম্ 
সপ্তমী প্রাচি প্রাচোঃ প্রান্ষু 
সম্বোধণ প্রা প্রবঞ্চে৷ প্রাঞ্চঃ 

অন্ধবাদ 

প্রাচ দেশ (9851611) ০00017)- প্রাঙ় দেশঃ। সে প্রাচা দেশে 

গিয়াছে__স প্রাঞ্চং দেশং গত: | 

উদচ, (০76897)- পুংলিল 

এক বচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা উদ্ঙ. উদক্চো৷ উদ্চঃ 

দ্বিতীয়। উদগ্চম্ উদঞ্ষো উদ্দীচঃ 

তুতীয়। উদ্দীচ। উদগ ভা1ম উদগতিঃ 

চতুর্থী উদ্দীচে উদগ.ভ্যাম্ উদগ ভাঃ 

পঞ্চমী উদদীচঃ উদগ-ভ্যাম্ উদ্গ-ভাঃ 
ষ্ঠ উদ্দীচঃ উদ্দীচো: উদদীচাম্ 

সপ্তমী উদ্দীচি উদ্দীচোঃ উদক্ষু 

সম্বোপন . উদ. উদক্ষো উদঞচঃ 
তানুবাদ 

উত্তরের দেশ (1910101]) ০041109)--উদঙ দেশঃ। উত্তর দিক্ 

দেখিতেছি_উদধজং দিগ.বিভাগং পশ্টামি | 

জ-কারান্ত শব্দ_ বণিজ. (%160876)-_ পুংলিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম বণিক (গ.) বণিজো বণিজঃ 

দ্বিতীয়। বণিজম বণিজ বণিষ্কঃ 



ততীষ! 

চতুর্থ 
পঞ্চমী 

ষ্্ঠী 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

এেকবচশ 

বণিজা 

বণিজে 

বণিজঃ 

বণিজঃ 
বণিজি 

বণিক (গন) 

সুবস্তপ্রকরণ 

দ্বিবচন 

বণিগভ্যাম্ 
বণিগ.ভ্যাম 

বণিগ.ভ্যাম্ 

বণিজোঃ 

বণিজোঃ 

বণিজৌ 

৫ ৯ 

বহুবচন 

বণিগ.ভিঃ 

বণিগ ভাঃ 

বণিগ. ভাঃ 

বগিজাম্ 
বণিক্ষু 
বণিজ: 

সমাজ. পবিব্রাজ, প্রভৃতি ভিন্ন খন্ধিজ, ( পুবোভিত ),বলিভুক (কাক), 
ভিষজ, (চিকিৎসক ), ভূভুঙ্ত, (রাজা ), ভতভুজ. €(অগ্রি) ইত্যাদি এবং 

ত্রীলিঙ্গ রূজ. ( বোঁগ )' অজ. (মাল1) প্রভৃতি সমুদঘ জ.-কাবাস্ত শব্দের 

এই রূপ। 
অনুবাদ 

ছুঈজন বণিক বাণিজোব জন্য প্রস্থান কবিল-_বণিজে৷ বাণিঙ্গায় 
প্রশ্থিতে। ৷ চিকিৎসকেরা! এ বিষষে নিপুণ_-ভিষঙ্গঃ অত্র নিপুণাঃ। মালাটি 
মালতী পুষ্পে গাথা-_অক্ মালতীপুষ্পেণ গ্রথিত | 

প্রথম! 

দ্বিতীয। 

তৃতীয়া 

চতুর্থ 
পঞ্চমী 

ষ্ঠী 
সপ্পমী 

সম্বোধন 

সআজ, 00০0০০)_ পুংলিজ 
একবচন 

সমাট্ ডে.) 
সমাজম 

সমাঁজা 

সমাজে 

সমাজ: 

সমাজ; 

সমআাভি 

সয়া (ড.) 

দ্বিবচন 

সমাজে 
সমাজৌ 

সমাভ.ভাম্ 

সমাড ভ্যান 

সগ্লাড্ভ্যাম্ 

সমাজো: 

সমাজো: 

সগ্রাজো 
অনুবাদ 

বনবচন 

সমাজঃ 

সমাজ: 

সমাডভিঃ 

সমাড ভাঃ 

সমাড ভা; 

সম্রাজাম্ 

সমাট্সু 

সয়াজঃ 

সমাটকে সব নিবেদন কর-_সর্বং সমাজে নিবেদয় । সে সমাটের ককণায় 



৬০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

বাঁচিয়া গেল-_সম্বাজঃ করুণয়া রক্ষিতঃ । সম্াটগণের শাস্তি নাই-_সমাজাং 

শান্তি; নাস্তি | 

ত-কারান্ত শব্দ_ ভূভৃৎ (1778, 77070771817) পুংলিজ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা ভূভূৎ (দ) ভুভূতে। ভূভৃতঃ 
দিতীয়। ভূভূঙম্ ভূভূতো ভূভৃতঃ 

তৃতীয়া ভভৃতা ভুভৃত্ত্যাম্ ভুভৃষ্িঃ 
চতুর্থী ভুঁভূতে হুহুপ্চাম ভুভূপ্তাঃ 

পঞ্চমী ভুভৃতঃ ভূভ্প্তাম ভূন: 
ষ্ঠ। ভুত: ডভূতো: ভুভৃতম্ 

সুমী ভূভৃতি ভূড়তোঃ ভুভৃৎসু 

সঙ্ধোধণ ভুভূৎ (8) ভুভুতে। ভুভৃতঃ 

১০০, অত (শতৃ), স্যৎ (স্যৃত ), মৎ ( বতুপ,) বৎ ( বতুপ, ) তবৎ 

€ ঞ্বতু) প্রতায়ান্ত ও মহৎ ভিন্ন তনুনপাৎ ( অগ্নি ), দিনকৃৎ (সূর্ধ ), পরভূৃৎ 
€ কাক ), ধ্হৎ, মক্ৎ ইত্যাদি এবং স্ত্রীলিঙ্গ তড়িৎ যোষিৎ (নারী): বিদ্যুৎ, 
সরিৎ ( নর্দী) ইত্যাদি সমুদয় ত-কাধান্ত শখের রূপ “ভূভূৎ, শব্দের ন্যাষ | 

অনুবাদ 
প্রজারা উম রাজাঁদেব পুত্রের ন্যায়__প্রজাঃ উত্তমানাং শুভৃতাং পুত্রবৎ। 

আগুনের শিখা কখনও শিচে যায় নাঁ_নাপঃ শিখা যাতি তনৃনপাতঃ। 

নির্সল নদী বহিতেছে-_শির্ধলাঃ সরিতো বহস্তি। বিছ্যাতের দীপ্তি ক্ষণিক-_ 
ক্ষণিক! বিদ্যাতো দীপ্তিঃ | 

শতৃ-প্রত্যয়।ন্ত শব্দ_ ধ।বও (70701102)--পুংলিজ 
একবচন দ্বিচন বহুবচন 

প্রথমা ধাবশ্ পাবস্তে ধাবস্তঃ 
দ্িতীয়। ধাবস্ম ধাবস্তে। ধাবতঃ 
তৃতীয় ধাবত৷ ধাব্ত্যাম্ ধাবতিঃ 



সুবস্তপ্রক্রণ ৬১ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

চতুর্থী ধাবতে ধাবপ্ত্যাম্ ধাবস্তাঃ 
পঞ্চমী ধাবতঃ ধাবস্ত্যাম্ পাবস): 
ষষ্ঠ ধাবতঃ ধাবতো: ধাবতাম্ 
সপ্তমী ধাবতি ধাবতো: ধাবৎসু 
সম্বোধন ধাঁবন ধাবন্তে ধাবন্তঃ 

১০১. ইচ্ছৎ, কুর্বৎ, গচ্ছৎ গৃ্ুৎ, জানত, তিষ্ঠৎ, পশ্যৎ, পিবৎ ইত্যাদি 
শত্ প্রত্যয়ান্ত শব ধাবৎ শবের ন্যায় । 

জাগ্রৎ, দদৎঃ বত, বিভ্যৎ, শাসৎ ইত্যাদি অভ্যন্ত ধাতুর শত প্রতায়যোগে 
নিষ্পশ্ন শব্খগুলি “ভুভৃৎ শবের ন্যায় । 

অনুবাদ 

সে ধাবমান অশ্ব হইতে পডিল-_স: ধাবতঃ অশ্লাৎ পতিত: | শীতল 

জল পান কবিতেছে এইপ বালকটিকে দেখিতেছে__গীতলং জলং পিবস্তং 
বালকং পশ্যামি | 

মতৃপ, প্রত্যস্াস্ত শব্দ শ্রীমৎ (35851111) 
একবচন দিবচন বহুবচন 

প্রথম! শ্রীমান্ ্রীমস্তো শ্রামপ্তঃ 
দ্বিতীয়! শ্রীমস্তম্ শ্রীযত্তে। প্রীমতঃ 
তৃতীয়া শ্রীমতা শ্রীযগ্তাম শ্ীমত্তি: 

চতুর্থ শ্রীমতে শ্রীমন্্যাম্ শরীমন্তাঃ 
পঞ্চমী শ্রীমত: শ্রীমপ্ত্যাম্ শ্রীমস্তাঃ 

ষষ্ঠী শ্রীমতঃ শ্রীমতোঃ শ্রীতাম্ 
সপ্তমী শ্রীমতি শ্রীমতোঃ শ্রীমৎসু 
সম্বোধন শ্রীমন শ্রীমন্তে শরাম্ত: 

১০২, বুদ্ধিমত, ধীমৎ ইত্যাদি যাবতীয় মতুপ, প্রতায়ান্ত শব্দের এই রূপ । 
তবৎ প্রত্যয়াস্ত জ্ঞানবৎ, প্রভাবৎ হিমবৎ ইত্যাদি ক্রবতু প্রতায়াস্ত শব্দের 
এই রূপ । 



৬২ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

অনুবাদ 

শ্রীমণ্ডিত স্বদেশকে দেখিয়া সবলোকই আনন্দিত হয়-_শ্রীমস্তং ঘদেশং 
দৃষ্ট1 শনন্দি সর্বযানবাঃ| যাহারা ধীমান তাহাদের অজ্ঞাত কিছু নাই 
“ন ঘলু ধ্বীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম।১ গঙ্গ! হিমালয় হইতে প্রবাহিত-_ 

হিমবত: গঙ্গা প্রবহতি | 

মহুৎ (07691, 197£)- পুংলিজ 

একবচন দ্বিবচণ বহুবচন 

প্রথম! মহান্ মহাস্ছে। মহাস্তঃ 
দ্বিতীয় মহাস্তম মহ্*্তে মহতঃ 

তৃতীয়া মহৃতা মহত্যাম্ মহপ্তিঃ 
চতুর্থী মহতে মহপ্তযান্ মহত): 

পঞ্চমী মহত: মহড্ঞাম মহত্ত/ঃ 

ষগ্ী মহত; মহতোঃ মহত]ম্ 

সপ্তমী মহঠি মহতোঃ মইৎসু 

সঙ্গোধন মহশ্ মহাস্তে মহাস্তঃ 

অনেক চেষ্টায় সে সফল হহইয়াছে_মহতা! যত্তেণ স সফল: জাতঃ | 

মহান্ সে মহতের প্রতি শ্রদ্ধাবাণ__-মহাণ্ মহৎসু শ্রদ্ধাবান্। 

দ-কারান্ত শব্দ_ সুদ, (ছ766০৫)- পুংলিজ 

একবচন দ্বিচন বভবচন 

প্রথমা সু সুদ সুগদঃ 
দ্বিতীয়া সুহৃদ সুহ্ধদৌ দুজদঃ 
তৃতীয়া সুদা সুস্থপ্তযাম্ সুহৃপ্তিঃ 
চতুর্থী সুহাদে সুত্তাম্ ুন্স্তাঃ 
পঞ্চমী সুহৃদ: সুহপ্তাম্ সুহৃত্তাঃ 
ষষ্ঠী সুদ: সুদো:ঃ সুহদাম্ 

ত্য 
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একবচন দ্বিবচন বহুবচন 
সপ্তমী সুহৃদি সুহদোঃ সুহৎসু 
সন্বোধনে সুহ্ধং সুদে সুহাদঃ 

১০৩, পুংলিঙ্গ উত্ভিদ্* সভাসদ্ ইত্যাদি শব্ধ এবং স্ত্রীলিঙ্গ আপদ্* বিপদ্, 

উপনিষদ, পরিষদ” মুদ' শরদ্, সম্পদ্ ইত্যাদি সমুদয় দ-কারান্ত শব্দের এই রূপ । 

অনুবাদ 
বন্ধুব সহিত বন্ধু যাইতেছে-__সুহ্ৃদ| গচ্ছতি সুন্ধৎ। উঠ্িদেরা মানুষকে 

বাচায়- উত্ভিদঃ নবান্ রক্ষপ্তি। বিপদে ঈগব সভায়-_বিপদি ঈশরঃ সহায়ত | 

শবাতে আকাশ হয় শির্মল-__শরদি শির্সলং নভঃ | 

ইন্-ভাগান্ত শব্দ_গুণিন্ (3881189)_ পুংলিজ 
একবচন ছ্বিবচশ বহুবচণ 

প্রথমা গুণী ওণিনে। গুণিনঃ 
দ্বিতীয়া গুণিনম্ গুণিনো গুণিনঃ 
তৃতীয। গুণিন। গুণিচ্যাম্ গুণিভিঃ 

চতুর্থী গুণিনে ওণিভ্যাম্ গণিত: 
পঞ্চমী গুণিন গুণিভ্যাম্ গণি): 

ষষ্ঠী গুণিনঃ গুণিনোঃ শুণিনাম্ 

সপ্তমী গুণিনি গুণিনোঃ গুণিযু 

সম্বোষন গুণিন গুণিনে। গুণিনঃ 

১০৪. পথিন্, মথিন্ ইত্যাদি ভিন্ন পুংলিঙ্গ অধিন্, একাকিন্, তপদ্থিন, 

ধনিন্, পক্ষিন্, বলিন্্, রোগিন্ ইত্যাদি সমুদয় ইন্ ভাগান্ত শব্খেব এই বূপ। 

অনুবাদ 

গুণী গুণ বোঝে-গুণী গুণং বেগ্ি। তিনি গুণিজনের মধা আদৃত-_ 
সঃ গুণিযু সমাদৃত: | পক্ষীরা বাসায় যাইতেছে__পক্ষিণঃ কুলায়ম্ গছস্তি। 

রোগীদের আরোগ্য কাম্া_-রোগিণামারোগ্যং কাম।ম | 



প্রথম। 

দ্বিতায়। 

তৃতীয়। 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 

ষ্ঠা 

সপ্তমী 

সন্বোধণ 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা 

পথিন্ 0১81৮ ₹*১)-_পুংলিলগ 
একবচন 

প্থাঃ 
পন্থানম্ 
পথা 
পথে 
পথঃ 
পথঃ 
পথি 

পপ্ঠাঃ 

দ্বিবচন 

পশ্থানো 
পন্থানৌ 
পথিভ্যাম্ 

পথিভ্যাম্ 

পথিভাম্ 

পথোঃ 

পথোঃ 

গন্থানো। 

মথিন্ (মন্থন দণ্ড) শব্দের এই রূপ | 

বহুবচন 

পশ্থান: 

পথ: 

পথিভি: 

পথিভ)ঃ 

পথিভাঃ 

পথাম্ 
পথিষু 
পন্থা ণঃ 

অনুবাদ 

উপায় কি ?__কঃ পন্থ/ঃ। এই পথে যাও-_অনেন পথা গচ্ছ। হই পথের 
মিলন যেখানে সেখানে অবস্থান কর- পথো:ঃ মিলনং ত্র তত্র তিষ্ঠ। পথে 

গাড়ি চলে পথি শকটং চলতি | 

অন্-ভাগাস্ত শব্ধ _লঘিমন্ (7:12107959)- পুংলিল 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম লখিম। লঘিমানো লঘিমানঃ 
দ্বিতীয়া লবিমানম্ লঘিমানৌ লঘিয়: 
তৃতীয়া লঘিয়! লঘিমভ্যাম্ লঘিমভিঃ 

চতুর্থী লঘিয়্ে লঘিমভ্যাম্ লঘিমভাঃ 

পঞ্চমী লঘিয়ঃ লঘিমভ্যাম্ লঘিমভা: 

ষঠী লঘিয়: লঘিম্েঃ লঘিয়াম্ 
সপ্তমী লঘিয়্ি লঘিয়ো: লঘিমসু 
সম্বোধন লঘিমন লঘিমানো লঘিমানঃ 
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১০৫. আত্মন্, যুবন্, শ্বন্ প্রভৃতি ভিন্ন, পুংলিঙ্গ গরিমন্, মূর্ধন্ ইত্যাদি এবং 

্ত্রীলিঙ্গ সীমন্, পামন্ (£101:63) ইত্যাদি সমুদয় অন্-ভাগাস্ত কের এই রূপ। 

অনুবাদ 

যে মহান তাহার লঘুতা কোথায়, আর যে হীন তাহার গৌরব কোথায়? 
_মহতঃ লঘিম। কুত্র' হীনস্য গরিমা কৃত: | 

রাজন্ 00778) পুংলিজ 
একবচন দ্বিণচন বহুবচন 

প্রথমা রাজ! রাজানো বাজানঃ 
দ্বিতীয়া রাজানম্ রাজানৌ রাজ্ঞঃ 
তৃতীয়া রাজ্ঞা রাঁজভ)াম্ রাজভিঃ 
চতুর্থ রাজ্ঞে রাজভ্যাম্ রাজভাঃ 
পঞ্চমী রাঁজ্ঞঃ রাজভ্যাম্ রাজভাঃ 
ষষ্ঠী রাজ্ঞঃ রাজ্ঞোঃ রাজ্ঞাম্ 
সপ্তমী রাঙ্ি। বাজনি রাজ্ঞোঃ রাজসু 

সম্বোধন রাজন রাঁজ|নে। রাজানঃ 

অনুবাদ 
রাজাদের মধ্য কে শোভা পায়?-রাজসু কো নু শোভতে ? যে 

প্রজাদের ছিত করে সে সেই শোভা পায়--স এব শোভতে যন্ত প্রঙ্ানাং 
হিতকারকঃ। 

আত্মন্ (5০০1)-_পুংলিজ 
একবচন ঘ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা আম্মা আত্মানে আত্মানঃ 

দ্বিতীয়! আত্মানম্ আত্মানো আত্মনঃ 
তৃতীয়া আত্মন] আগ্রভ্যাম্ আত্মভিঃ 

চতুর্থী আত্মনে আত্মভ্যাম্ আত্মভ্যঃ 
পঞ্চমী আত্মনঃ আত্মভ্যাম আত্মভাঃ 



৬৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন ছ্বিবচন বহুবচন 

ষগঠী আত্মনঃ আত্মনোঃ আত্মনাম্ 
সপ্তমী আত্মণি আত্মনোঃ আম্নসু 
সম্বোধন আত্মন্ আত্বানো৷ আত্মানঃ 

১০৬, অশ্মন্ (পাথর ), কৃষ্ণবত্মন্, দ্বিজন্মন্ঃ ব্রহ্মন্ ইত্যাদি যেসকল 

অন্-ভাগান্ত শব্দের অ-কার মৃ-সংমুভ্' অথব1 ব-সংযুক্ত বর্ণে মিলিত থাকে 
উহার] “আন্মন্” শব্দের ন্যায়। 

অনুবাদ 

নিজেকে সর্বদা রক্ষা করিবে-_আত্মানং পততং রক্ষেৎ। নিজেব মধ্যে 

ণিজেকে দেখ__আত্মনি আত্মানং পশ্য | ব্রহ্া-ক ঠক জগৎ সুর্টি হইয়াছে__ 
ব্রহ্মণা জগৎ সৃষ্ম। আগুনের শখা জালতেছে-_জলাত কৃষ্ণবধ্ন ঃশখা। 

যুবন্ (০) পুংলিজ 
একবচন দ্বিবচন বগছবচন 

প্রথমা যুব যুবানো যুবানঃ 
দ্বিতীয়া যুবানম্ যুবানৌ যুনঃ 
তৃতীয় যুণা যুবভ্যাম্ যুবন্ডিঃ 

চতুর্থ যুনে যুবভ্যাম্ যুবভ্যঃ 
পঞ্চমী যূনঃ মুবভ্যাম্ যুবভাঃ 
ষ্ঠী যুনঃ যুনোঃ ুনান্ 
সপ্তমী যুনি মূনোঃ যুবমু 
সম্বোধন যুবন্ যুবানৌ যুবাশ: 

অনুবাদ 
যুবকেরা কর্মী__কমিণে! হি যুবানঃ| বৃদ্ধ যুবকের সহিত থাকে পাঁদ্ধো 

যুন। ন তিষ্ঠতি। যুবকের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ দেশস্য ৬বিতব্যং যূনি। 
মঘবন্ (77) পুংলিজ 

একবচন দ্বিবচন ধবচন 

প্রথম। মঘবা মঘবানো। মঘবানঃ 
দ্বিতীয় যঘবানম মঘবানা মঘোনঃ 



তৃতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

ইল্্রকে বন্দন। 

বন্তমূ। 

প্রথম! 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়! 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ঠা 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

একবচন 

মঘোন। 

মঘোনে 

মঘোনঃ 

মঘোনঃ 

মঘোনি 

মঘবন্ 

সুখপুপ্রক্সণ 

দ্বিবচন 
মঘবভাম্ 

মঘবভ্যাম্ 

মঘবভ্যাম 

মঘোনোঃ 

মঘোনোঃ 

মঘবানো 
অনুবাদ 

ভ৭ 

বছুবচন 

মঘবভিঃ 

খঘণভাঃ 

মখবভাঃ 

মঘোনাম্ 

মঘবসু 

মঘবান: 

করি--মঘবানং বন্দে। বজ্ত ইন্দ্রের অন্ত্র-ইন্দস্য আয়ুধং 

শ্বন্ 0১০£)- পুংলিক্গ 
একবচন 

শব 

শ্বানম্ 

শুন! 

শুনে 

শুনঃ 

শুন: 

শুণি 

শ্বন 

দ্বিবচন 

শ্বানে। 

শ্বানো 
শ্বত্যাম্ 

শ্বত্যান্ 

শ্বভ্যাম্ 

শুনো: 

শুনো: 

শ্বানো 

অনুবাদ 

কুকুরের ডাকিতেছে_ শ্বানঃ শব্দায়ন্তে | 

কলহ- শুনা সহ যার্জারস্য কলহ: | 

বগুবচন 
এা]নঃ 

শুন: 

হভিঃ 

শভ): 

বাত), 

শুনাম্ 

দু 
শ্বাশঃ 

কুকুরের সহিত বিডালের 

হন্-ভাগান্ত শব্দ বৃত্রহন্ 07018)_ পুংলিজ 

প্রথম! 

দ্বিতীয়া 

একবচশ 

বত্রহা 
রত্রহণম 

দ্বিবচন 

বৃত্রহণ 

বৃত্রহণৌ 

বহুবচন 

বুত্রহণঃ 

বৃত্রত্ঃ 



৬৮ সংস্কত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন দ্বিবচন 

তৃতীয়া বৃত্রঘ্ৰা বুত্রহ্ভ্যাম্ 

চতুর্থী বত্রদে বত্রহভাম্ 
পঞ্চমী রত্রদ্নঃ বৃত্রহভাম্ 

ষ্ঠী রত্রন্নঃ বত্রদ্বোঃ 

সপ্তমী ব্র্িঃ বৃত্রহণি বৃত্রঘেোঃ 

সম্বোধন বৃত্রহন বব্রহণো 

১০৭, সমুদয় হন্ভাগান্ত শব্দেব এই বপ। 

অনুব!দ 

বহুবচন 

বৃত্রহভিঃ 

বৃত্রহভাঃ 

বৃত্রহভ্যঃ 

বত্রদ্বাম্ 
বত্রহসু 

রত্রহণঃ 

ইল্দকে পমস্কাবরৃত্রপ্রে নমঃ | ছুয্যন্ত ইন্দ্রেব সখা ছ্য্স্থো বত্রদ্ং সথা ! 
হে ইন্্র! বুড়ি দাও-_বৃত্রহন্! বর্ণং দেহি। 

প.-কান্বাস্ত শব্দ 

অপ. (ছ/৪/০)-স্ত্রীলিজ (নিত্যবন্ছ বচনাস্ত ) 
বহুবচন 

প্রথমা আঁপঃ 

দ্বিতায়। অপ: 

তৃতীয় অত্তিঃ 

চতুর্থী অন্তাঃ 
পঞ্চমী অভ্তাঃ 

ষষ্ঠী অপাম্ 

সপ্তমী অপু 

সম্বোধন আপঃ 

অনুবাদ 

শীতল জল-_শীতলাঃ আপঃ। জলে কোন স্বাদ নাই__অপ.সু স্বাহুতা 
নান্সি। 



সুবস্তপ্রকরণ 

রৃ-কান্বাম্ড শব্দ 
গির্ 5৮০০০) _শ্রীলিজ 

একবচন দ্বিবচন 

প্রথমা গীঃ গিরো 

দ্বিতীয় গিবম্ গিরে' 
তৃতীয়া গিরা গীর্ভাম্ 

চতুথী গিবে গীর্ভ) মূ 
পঞ্চমী গিরঃ গীঙযাম্ 

ষষ্ঠী গির: গিবোঃ 
সপ্তমী গিরি গিরোঃ 

সন্দোধন গীঃ গিবো। 

অন্ুুবাদ 

ইত] দেবভাষায় অনৃদিত--ইদং সুবগিণা মনৃদিতম্। 

পুর্ (015)- স্ত্রালিজ 
একবচন দ্বিবচন 

প্রথম। পৃঃ পুরো। 
দ্বিতীয়। পুবম্ পুরো। 

তৃতীয়! পৃব! পুর্ভযাম্ 

চতুর্থা পুবে পূর্ভযাম্ 
পঞ্চমী পুবঃ ূর্ভ্যাম 

ষষ্টা পুবঃ পুরো: 

সপ্তমী পুরি পুরোঃ 

সম্বোধন পৃঃ পুরে 

১০৮ ধুর্ (১০০) শব্দ “পুরৃ” শব্দের ন্যায় | 

অনুবাদ 

৬9) 

বহুবচন 

গিরঃ 

গিবঃ 

গাভি: 
গীত); 

গীভ): 

গিরাম্ 

গীষু 

গির, 

বহুবচন 

পুবঃ 
পুরঃ 

পৃঃ 
পূর্ভ।ঃ 

পা: 

পুরাম্ 

্ 
পুরঃ 

বারাণদী প্রাচীন নগরী-_পৃঃ প্রাচীনা বারাণসী। লোকে পল্লী হইতে 



ন9 সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা! 

নগরীতে আসিতেছে--জনা: পল্লীত: পুরমায়ান্তি। বলদ জাঙাল বহন করে 

_-গৌঃ ধুরং বহুতি। 

ব্-কাৰাস্ত শব্দ_দিব্ €(ন৩৪০০)-_শ্রীলিজ 

প্রথম! 

দ্বিতীয় 

তৃতীয়! 

চতুথ 

পঞ্চমী 

ষঠী 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

একবচন দ্বিবচন 

ঘ্ৌঃ দিবৌ 
দিবম্, ছ্যাম্ দিবে 

দিব হ্যতাম্ 

দিবে হাভ্যাম্ 

দিবঃ দ্াভ্যাম্ 
দিব: দিবো: 

দিবি দিবোঃ 

গ্ৌঃ দিবো 

অনুবাদ 

বহুবচন 
দিবঃ 

দিবঃ 

ঢ্যাভিঃ 

ছাভাঃ 
ছা): 
দিবাম্ 

যু, 
দিব: 

মাতৃস্রেত সর্গের প্নেহ_মাতৃযলেহো দিবঃ স্লেহঃ| মতেই সবর্গঃমর্তে। 

এব ছ্যৌঃ। 

শ্-কারান্ত শব্দ 
দিশ (0115০7)- জ্ীলিল 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। দিকৃ দিশো। দিশঃ 

দ্বিতীয়া দশম দিশো। দিশঃ 

তৃতীয়। দিশা দিগভ্যাম্ দিগভিঃ 

চতুর্থী দিশে দিগ-ভ্যাম্ দিগভ্যঃ 

পঞ্চমী দিশ: দিগ.ভ্যাম্ দিগভাঃ 

ষষ্ঠী দিশঃ দিশোঃ দিশাম্ 

সপ্তমী দিশি দিশোঃ দিক্ষু 

সম্বোধন দিক দিশো দিশঃ 



সুবস্তপ্রকরণ ৭১ 

১০৯. পুংলিঙ্গ ঈদৃশ., এতাদৃশ,' কীদৃশ,' তাদ্বশ্ ইত্যাদি এবং স্ত্রীলিজ 
য়গদৃশ্, সুদৃশ, ইত্যাদি শব্দ “দিশ,” শবের ন্যায়। 

অনুবাদ 
দিক সকল প্রসন্ন_দিশ: প্রসন্নাঃ। পুধ দিক দেখিতেছি__পূর্বাং দিশং 

পশ্যামি। দিকে দিকে জয়বব-দিশি দিশি জয়রবঃ| এইরূপ মানুষ দুর্লভ-_ 
ঈদ্ৃক্ নবঃ ছুর্লাতঃ | 

স্-কারাস্ত শব্দ_ বেধস্ (076869)-_পুংলিঙ 

একবচন দ্বিবচন বন্তবচন 

প্রথমা বেধাঃ বেধসে বেধস: 

দ্বিতীয। বেধঘম্ বেধসৌ বেধস: 

তৃতীয় বেধসা বেধোভ্াাম্ বেধোভিঃ 

চভ্থী বেধসে বেধোঞ্জ)াম বেধোভ); 

পঞ্চমা বেধস: বেধোভ|[ম বেধোভাঃ 

ষ্ঠী বেধস: বেধসোঃ বেধসাম্ 
সপ্মমী বেধসি বেধসে।ঃ বেগঃসু 

সন্বোধন বেধঃ বেধসৌ৷ বেধসঃ 

১১০, (₹) বিদ্বস্, লঘীযস্, আশিস্, পুন্স্ প্রভৃতি শগ ভিন্ন পুংলিঙগ 

বিহ[যসং প্রচে্তস্ চণ্দমস্ এবং পুংলিঙ্গ ও স্বালিঙ্গ বিশেষণ ছূর্মেধস্* সহাতেজস্ 
ঈত্যাদি শ'দ এবং স্ত্রীলিঙ্গে অপ, সরস্* সুমনস্ ইত্যাদি প্রায় সমুদয় ম-কারাম্ 

শব্দের এই রূপ। 
(খ) সাধারণত বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন যাবতীয় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ 

অস্-ভাগাপ্ত বিশেষণ শব্দেব প্রপ “বেধস্" শব্দের ন্যায় । 

অন্ুুবাদ 
শষ্টাকে নমস্কার- বেধসে নমঃ। আটার সৃষ্টি বিচিত্র--বিচিত্রা বেধস: 

সৃ্টিঃ। চন্দ্র দেখিতেছি- চন্দ্রমসম্ পশ্ঠামি। বালকটি অত্ন্ত নির্বোধ 
বালকঃ পরমছুর্মেধাঃ। মহাঁতেজ| রাম-কর্ৃক রাবণ নিহত হইয়াছিল-_ 
মহাতেজস|! রামেণ রাবণো হতঃ। 
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বিদ্বস্ 0.6877860 1197) পুংলিজ 

একবচন 

প্রথমা বিদ্বান্ 
দ্বিতীয়া বিদ্বাংসম্ 
তৃতীয়! বিছা 

চতুর্থী বিদ্ষে 
পঞ্চমী বিদৃমঃ 

ষ্া বিছ্ষঃ 

সপ্তমী বিছৃষি 

সঙ্ঘোধন বিদ্বন্ 

দ্বিবচণ 

বিদ্বাংসৌ 
বিদ্বাংসে। 
বিদ্বপ্যাম 

বিদ্বপ্তা।ম্ 

বিদাম্ 

বিদ্ষোঃ 

বিছুষে।ঃ 

বিদ্বাংসে। 
অনুবাদ 

বছবচন 

বিদাংস: 

বিদুষঃ 

বিদ্ব্থিঃ 

বিদ্ভাঃ 

বিদ্বদ্তাঃ 

বিছুষাম 

বিশ্বৎসু 
বিদ্বাংসঃ 

বিদ্বান বিদ্বানের সহিত থাকে বিদ্বান বিছ্ষ| তিষ্ঠতি। বিদ্বানের কথা 
মানিতে হয়--বিদুষঃ বচনং মান্যম্। সে বিছচ্জনেব আদৃত-_-স বিছ্ষামাদৃতঃ | 

লঘীয়স্ (8767) _পুংলিজ 
একবচন 

প্রথমা লথায়ান্ 

দ্বিতীয়া লথায়াংসম্ 

তৃতীয়া লঘীষসা 

চতুথা লঘীযসে 

পঞ্চমী শঘায়স: 

ষষ্ট লথায়সঃ 
সপ্তমী ল্ঘীয়সি 

সন্দোধন লঘীয়ন্ 

দ্বিবচন 

লঘায়াংসৌ। 

লঘীয়াংসে 

শখ]য়োভাম 

লখীয়োভ্যাম্ 

লখাযষোভ্যাম 

লঘীয়সোঃ 

লঘায়সোঃ 

লঘীয়াংসৌ৷ 

বছুবচন 

লঘীয়াংসঃ 

লঘীয়স: 

লী য়োভি: 

লঘীয়েভাঃ 

লঘীয়ো ও): 

লঘীয়সাম্ 

লঘায়ঃসু 

লঘীয়াংসঃ 

১১১. গবীয়স্ঃ বখীয়স্, জ্যায়স্. ব্ষীয়স্, শ্রেয়স্ ইতাদি যাবতীয় ঈয়স্ 
প্রতায়াস্ত শব্দের এই রূপ । 

স্ত্রীলিঙ্গ ঈয়স্ প্রতায়ান্ত শব্দে স্ থাকে না, ঈপ, প্রত্যয় হয়! “নদী” শবে 
গ্যায় রূপ হয়। 



সুবস্তপ্রকরণ 

অনুবাদ 

৭৩ 

তৃণ অপেক্ষাও "হুল! লঘু__তৃণাদপি লঘীয়াংস্তুলঃ। বিদ্যালাভ ধনলাভ 

অপেক্ষ! শ্রেয়_বিছ্ভ(লাভে! ধনলাভাৎ শ্রেয়া । হরি হইতে মাধব বয়সে বড 
__হরের্মাপবো বর্ষীয়ান্। 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 

সতী য় 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ষ্ঠ 
সপ্তম 

সথে!ধন 

অশিস্ 081855178)-_স্ত্রীলিজ 
একবচন 

আশীঃ 

আশিষম্ 

আশিষা 

মাশিষে 

আশিমঃ 

আশিষঃ 

আশিষি 

আণী: 

দ্বিবচন 

আশিষে। 

আশিমৌ 

আশীর্ভাম 

আগাম 
চন শাত্াাম 

আশিষোঃ 

আশিষোঃ 

আশিষে। 

অনুবাদ 

বহুবচণ 

আশিষঃ 

আশিষঃ 

আনীভি: 

আার্ভ;: 

আ শী): 

আশিষাম্ 

আশীাঃখ 

'আশিষঃ 

বিধাতার আশিস্ প্রার্থন| করি_বিপাঁতারমাঁশিসং যাচে। আব কি 

আশিস দিব, বি্ভাঘধার| অলংকুত ১৩--আঞারন্যা ন দাতব্যা, বিছ্যয়লংকৃতো! 

তব 

প্রথম 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়! 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 

পুম্স্ 01919 7১6178)- পুংলিজ 

একবচণ 
পুমান 
পুমাংসম 
পুংস! 
পুংসে 
পুংস: 
পুংসঃ 

িবচন 

পুমাংসৌ 
পুমাংসে। 

পুন্তযাম 
ুস্ত্যাম্ 
পুস্তযাম্ 
পুংসোঃ 

বগুবচন 

পুমাংসঃ 

পুংসঃ 

পুস্তিঃ 

পুক্তা: 

পুচ্তাঃ 

পুংসাম্ 



৭৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

সপ্তমী পুংসি পুংসোঃ 
সঙ্বোধন পুমন্ পুমাংসৌ পুমাংস: 

অনুবাদ 

যে বিপদে কাপে না জগতে সেই পুরুষ পুমান্ সএব লোকে য: বিপদি 
ন প্রকম্পতে। সাধুত। পুরুষের সদ্গুণ_ সাধুত। সদ্গুণঃ পুংসাম্। হে পুরুষ” 

অগ্রসর হও-_পুমন্! অগ্রসরেো! ভব। 

হু-কারান্ত শব্দ_মধুলিহ, 09৪০)- পুংলিজ 
একবচশ দ্বিবচন বহুবচণ 

প্রথম মধুলিট মধুলিহৌ মধুলিহ: 
দ্বিতীয়া মণুলিহন মধুলিহে। মধুলিহ: 

তৃতীয় মধুলিহ! মধুলিভ্ভাম্  মধুলিডভিঃ 
চতুর্থী মধুলিহে মধুলিৎভ্যাম . মধুলিডভাঃ 
পঞ্চমী মধুলিহঃ মপুলিভভাম মধুলি৬ভ্য 

ষষ্ঠী মধুলিহঃ মধুলিহোঃ মধুপিহাম 
সপ্তমী মধুপিহি অপুলিহোঃ মধুলিট্সু 

সম্বোধন মধুলিট মধুলিহে। মপুলিহঃ 

১১২. উপানহ্* অনুডূহ গ্রভৃতি কতগুলি শব্দভিন্ন সমুদয় পুংলিঙ্গ ও 

স্ত্রীলিঙ্গ হ-কারান্ত শব্দের রূপ “মধুলিশু” শব্দের ন্যায় 

অনুবাদ 

মৌমাছি পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করে- মধুলিহঃ পুণে ভ্রমস্তি। 

উপানহ. (9.০০)--স্ত্রীলিজ 
একবচন দ্বিবচন বছছবচন 

প্রথম। উপানৎ উপানহো উপানহঃ 

দ্বিতীয় উপানহম্ উপানকৌ উপানহঃ 

তায় উপানহা উপানভ্ত্যাম্ উপানস্তিঃ 



সুবস্তপ্রকরণ ৭৫. 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

চতুর্থী উপানহে উপানত্ত্যাম্ 'ঈপানভ্তাঃ 

পঞ্চমী উপানহঃ উপানভ্তযাম্ উপানভ্ত/ঃ 
ষ্ঠ উপানহঃ উপানহো: উপানহা'ম্ 
সপ্তমী উপানহি উপানহোঃ উপানৎসু 

সম্বোধন উপানৎ উপানহো। উপ।নহঃ 

অনুবাদ 

জুতাজোডা ভাবাইয়। গেল--নষ্টে উপাণহো৷। পাছুক| দুইটিতে পা ঢাকা, 

তাই পৃথিবী চামভাঁয় ঢাকা--উপানত্তযাং পদে গুটেঃ গুট। ভূম্চর্মণ। তত: | 

অনুশীলনী 

(ব্যঞজনান্ত পুংলিঙগ ও স্্রীলিঙ্গ শন্দ ) 

১ যথানির্দেশ শন্দবূপ লিখ : 

জলমুচ _-১মা ও ৭মী, উদচ.-__৩য়া ও «মা, বণিজ.-২য়! ও ৬ঠী, সরা. 
-১মা ও ৭মী, ভূভৃত্_র্থী ও ৭মী, ( তৎপ্রত্যয়ান্ত ) ধাবৎ--১মা ২য়! ও 

৬ঠী, মহৎ--১ম] ও ৭মী, সুদ-_৩য়৷ ও ৫মী' গুণিন্- ওয়া ও ৬ী, পথিন্-_ 

১ম ও ৭মী' লদিমন্--১ম! ও ৭মীঃ রাজন্-_গর্থী ও ৭মী, যুবন্-_২য়া। ও ৭মীঃ 

শন্--৩য়া ও ৭মী, অপ.__সন্পূর্ণ, গির_ ওয়া ও ৬ষ্ঠী, দিব২_ ১ম! ও ৭মী, 
দিশ.__ওয়া ও ৭মী, বেধস্-_১মা ও সম্বোধন, বিদ্বস্-_৬ঠী ও "মী, জগিবস্__ 
১মা” «মী ও ৭মী, লঘীয়স্--১ম| ও ৭মী, অশিস্-_২য়া ও ৭মী, পুমস্_১ম ও 

৭মী, উপানভ্--১মা ও ৭মী, অনডূহ্-_১মা ও ৬ঠা। 
২, অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

বণিকস্য পুত্র: সমাটফ্য আদেশ:, দিকে দিকে তস্য খ্যাতি: বীরাঃ পুংস:, 
সাবিত্রী সত্যবানস্য পত্মী আসীৎ। 

৩. সংস্কতে অনুবাদ কর 

এক বণিকের পুত্র বিদেশে গিয়াছিল। সম্রাটের আদ্দেশ পালনীয় । 



৭৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

মহান মহানের সম্মান দেঁয়। যুবকেরা দেশের সম্পদ । দিকে দিকে তাহার 

খ্যাতি বিস্তৃত। বিদ্বাণের সমাদর সর্বত্র। ঈশ্বরের আশিস্ প্রার্থনীয়। শীতল 

জল (অপ. শব্ধ ব্যবহার কর)। পণ্ডিত সভাসদগণ উপস্থিত। গুণীর। 

গুণীদের প্রিয়। রোগাকে 'উষধ দাও (দেহি )। 

ন্যগুনান্ত ক্লীন্বলিঙ্গ শব্দ 
চ-কারাস্ত শব্দ প্রাচ. 0:85, €895167)- র্ীবলিজ 

একখচন দ্বিবচন বছবচন 

প্রথমা প্রাক প্রাচী প্রা্চি 

ঘিতীয়া প্রাকৃ প্রাচী প্রাঞ্চি 

তৃতীয়| প্রাচ। প্রাগভ্যাম্ প্রাগভিঃ 
চতুথা প্রাচে প্রাগ ভাখ্ প্রাগ ভাঃ 

পঞ্চমী প্রাচঃ প্রাগ ভ্যাম্ প্রাগ ভ্যঃ 

ষষ্ঠী প্রাচঃ প্রাচোঃ প্রাচাম্ 
সপ্তমী প্রাচি প্রাচোঃ প্রাঙ্ু 

সঞ্জোদণ প্রাকৃ প্রাচী প্রাঞ্চি 

১১৩, প্রতাচ,* তির্ধচ. ও উদচ ভিন্ন সমুদয় চ্-ক্কাবাস্ত ক্লীবলিক্গ শব্খের 

রূপ “প্রাচ শব্দের ন্যায় | 

অনুবাদ 

গ্রামের পূর্বদিকে ন্ধা-্প্রাচি গ্রামস্য নদদী। পূর্বগগন হইতে আলোক 
আসিতেছে-প্রচিঃ গগণাৎ মালোক আয়াতি। 

প্রত্যচ, (৮1656, 19১16771) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা প্রতাক্ প্রতীচা প্রতাঞ্চি 

দ্বিতীয়া প্রত্যক্ প্রতীচী প্রতাঞ্চি 

তৃতীয়া প্রতীচ। প্রতাযগ-ভ্যাম, প্রত্গভিঃ 

চতুর্থ প্রতীচে প্রত্যগভ্যাম প্রতাগভ্যঃ 



একবচন 

পঞ্চমী প্রতীচঃ 

ষ্্ঠী প্রন্ঠীচঃ 
সপ্তমী প্রতীচি 

সন্বোপন প্রত্যক 

সুবপ্তপ্রকগণ 

দ্বিবচন 

প্রতাগ ভ্যাম 

প্রতীচোঃ 

প্রতীচোঃ 

প্রতীচী 

অনুবাদ 

৭৭ 

বহুবচন 
প্রতাগ ভঃ 

প্রতীচাম্ 

প্রতাক্ষু 

প্রত্যঞ্চি 

পশ্চিম গগন গান সূর্ধালোকে বগ্জিত » প্রতাক্ গগনম্ শ্ানসূর্যাপোকেন 

ভির্ষচ্ (1051710, €0768005) 

রঞ্জিতম্ | 

একবচন 

প্রথম! তিথকৃ 

দ্বিতীয় তিধক্ 

ততায়া তিরশ্চ। 

চতুর্থী তিএশ্চে 
পঞ্চমী তিরশ্চ: 

ষষ্ঠী তিরশ্চ:ঃ 

সপ্রমী তিরশ্চি 

সম্বোধন তির্যক্ 

দ্বিবচন 

তিবশ্ী 

তিরশ্চা 

তিশ্গভ্যাম 

তিধগ.ভ্যাম্ 

তিখগ-ভ্যাম্ 

তিবশ্চোঃ 

তিরশ্চোঃ 

তিরশ্চী 

অনুবাদ 

বহুবচন 

তির্ঘ্ি 
তিষ্চি 

তিধগ.ভিঃ 

তির্ধগ ভা; 

তিন্গ ভঃ 

তিবশ্চাম্ 
তির্যক্ষ 
তি্যঞ্চি 

বাকা দৃষি-তির্ধক্ দর্শনমূ। তার বাঁকা কথায় বিদ্ধ হইয়াছি-ভগ্য 
তিবশ্চ। বচনেন বিদ্ধঃ অহম্। 

উদচ, (0210, 21071010610) 

একবচন 
প্রথমা উদকৃ 

দ্বিতীয়া উদদক্ 
তৃতীয় উদ্দীচ! 

দ্বিবচন 

উদীচী 

উদ্দীচী 
উদগ.ভ্যাম্ 

বহুবচন 
উদঞ্চি 

উদঞ্চি 

উদ্গ.ভিঃ 



৭৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

চতুর্থ উদ্দীচে উদগভ্যাম্ উদগভ্যঃ 
পঞ্চমী উদ্দীচঃ উদ্গভ্যাম্ উদ্নগভ্যঃ 

ষষ্ঠী উদদীচঃ উদ্দীচেঃ উদ্দীচাম্ 
সপ্তমী উদীচি উদদীচোঃ উদক্ষু 

সন্বোধন উদকৃ উদীচী উদঞ্চি 

অনুবাদ 

উন্তরদিকেব জায়গাটি শীতল* উদক্ স্থানং শীতলম্। 

জ.-কারাস্ত শব্দ-_অস্থজ. (819০৫) 
একবচন ছিবচন বভবচন 

প্রথমা অসূকৃ অৃজী অসৃপ্ভি 
দ্বিতীয় অসৃকৃ অসূজী। অসৃপ্জি 

তৃতায়া অসুজ। অসুগ ভ]াম্ 'অসুগ ভিঃ 

চতুর্থ অসুজে অসুগ.ভ্যাম অসুগ ভাঃ 
পঞ্চমী অসূৃজঃ অসৃগভাম অসুগ,ভাঃ 
ষষঠা অসৃজ, অসৃজো; অস্জাম্ 

সপ্তমী অসূজি অসূজোঃ অসৃক্ষু 

সম্বোধন অসুকৃ অসূজী৷ অসৃ্জি 

১১৪. প্রায় সমুদয় জ.-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই বূপ। 

অনুবদ 

রক্তের রং লাল-__ম্সূজে। লোহিত! বর্ণ: | দেহে রক্ত নির্গত হুইয়াছে__- 
দেহাদ্ অসুকৃ নিগতম্। 

ত.-কারাস্ত শব-_-ভবিষ্যৎ (ছা ৪৫৪০) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা ভবিষ্)ৎ ভবিষ্তী তবিস্তশ্তি 

দ্বিতীয়! ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতী ভবিষ্বস্তভি 



সুবপ্তপ্র গণ ৭৯ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

তৃতীয় ভবিস্তৃত! ভবিস্তত্তযাম্ ভবিস্তততিঃ 

চতুর্থী ভবিষ্যতে ভবিস্থত্তযাম্ ওবিস্তত্তাঃ 
পঞ্চমী ভবিষ্যতঃ ভবিস্তপ্তাম্ ভবিস্প্তাঃ 
ষষ্ঠী ভবিষ্যত: ভবিষ্ততোঃ ভবিষ্যতাম্ 
সপ্তমী ভবিষ্যাতি ভবিষ্তাতোঃ ভবিস্তৎসু 
সম্বোধন ভবিস্তৎ ভবিষ্যৃতী ভবিস্তযত্তি 

১১৫, সমুদয় “স্যুৎ' প্রতায়ান্ত ব্লীবলিঙ্গ শব্দের এই ব্ূপ। 

কতকগুলি অৎ ( শত্ ) প্রত্য়াস্ত শব ও মহৎ শখ ভিন্ন প্রায় যাবতায় 

ত.-কারাস্ত শব্দের এই রূপ। 
অনুবাদ 

বালকটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল--বালকস্য শুবিষ্যৎ উজ্ধবলম্। ভবিষ্যৎ কালে 
ধৈন্যু ঘুচিবে__ভবিষ্ঠতি কালে দৈন্যং অপখাস্যতি 

অশ-প্রত্যয়ান্ত চতুন্বিধ ক্রীবলিঙ্গ শব্দ 
গচ্ছৎ (05017186) 

একবচন [দ্ববচণ বভবচন 

প্রথম] গচ্ছৎ গচ্ছন্তী গচ্ছস্তি 

দ্বিতীয়া গচ্ছৎ গচ্ছন্তী গচ্ছন্ধি 

তৃতীয়। গচ্ছত! গচ্ছদ্চ্যাম্ গচ্ছ্তিঃ 

চতুর্ী গচ্ছতে গচ্ছন্চাম্ গচ্চণ্তাঃ 

পঞ্চমী গচ্ছতঃ গচ্ছন্তাম্ গচ্ছপ্তাঃ 

ষ্ঠ গচ্ছত: গচ্ছতো: গচ্ছতাম্ 
সপ্তমী গচ্ছতি গচ্ছতো: গচ্ছৎসু 

সঙ্বোধন গচ্ছৎ গচ্ছন্তা গচ্ছস্তি 

১১৬, ভাদিগণীয়-টুরাদিগণীষ ও দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অৎ প্রত্যয়- 

যোগে নিষ্পন্ন শব্দের এই রূপ । 



৮০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

তন্গুবাঁদ 

গমনরত মিত্রকে দেখিতেছি-গচ্ছৎ মিত্রং পশ্যামি | 

হাসিতেছে- দীবাস্তী মিত্রে হসতঃ | 

ক্রীড়ারত মিত্রদ্য় 

ইচ্ছও (৮/1501718) 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা ইচ্ছৎ ইচ্ছতী, ইচ্ছস্তী ইচ্ছস্তি 
দ্বিতীয়া ইচ্ছৎ ইচ্ছতী; ইচ্ছান্ত্ী ইচ্চন্তি 
ততীয়া ইচ্ছতা ইচ্ছন্ত/ম্ ইচ্ছত্তিঃ 
চতুর্থী ইচ্ছাতে ঈচ্ছন্তাম্ ইচ্ছ্াঃ 
পঞ্চমী ইচছুত£ ইচ্ছত্তাম্ ইচ্ছড্যাঃ 

যী ইচ্ছতঃ ইচ্ছ,ত1ঃ ইচ্ছতাম্ 

সপ্তমী ইচ্ছতি হচ্ছাতোঃ ট্চ্চৎসু 
সম্বোধন টচ্চৎ ইচ্ছতী' ইচ্ছন্তী ইচ্চস্তি 

১১৭ তুঁদাঁদিগণীয় ধাতুব ও 'খদাদিগণীষ আ-কারাস্ত ( দবিদ্রা ভিন্ন / 
ধাতুর উত্তব অৎ-প্রতায়যোগে নিষ্পনশ্ন শব্দেব এই বপ। 

অন্গবাদ 

আমার শুভ ইচ্ছ! কবিতেছ্ে এইরূপ ছুই মিত্র আমার নিকট আসিতেছে__ 

মম শুভযিচ্ছতী ( শুভমিচ্ছস্তী ব1 ) মিত্রে মৎসমীপমাগচ্ছতঃ 

দদ (০151776) 

একবচন দ্বিবচন বছবচণন 

প্রথমা দদৎ দদ'তী দদৃস্তিঃ দদতি 

দ্বিতীয়া দদৎ ধদতী দদস্ভি, দর্দতি 

তৃতীয়া দদতা! দদত্যাম্ দদত্তিঃ 
চতুর্থী দদতে দদত্যাম্ দদত্তাঃ 
পঞ্চমী দত: দদত্যাম্ ঘরদত]ঃ 

ষ্ঠী দত: দদতোঃ দর্দতাম 



সুবস্তপ্রকরণ ৮১ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

সপ্তমী দর্দতি দদতোঃ দাদু 

সম্বোধন দরদ দদতী 1718. দর্দতি 

১১৮. অভান্ত ধাতুর উত্তব মত্প্রতায় যোগে নিষ্পন্ন শখের এই বূপ।১ 

অনুবাদ 

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেছ্ছেন এনপ মিব্রকে দেখিতেছি-_ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং 
দ্ৎ মিত্রম্ পশ্যামি | 

অন্যান্য অত-প্রতায্বান্ত শব্দের রূপ “কুবৎ? শবের ন্যায় । 

এক বচন দ্বিবচন বগুবচন 

প্রথম। কুঁপৎ কুবতা কুস্তি 
দ্বিতীয় কুবং কুবতী কুবপ্তি 

মহত (09750, 0768 1) 

একবচণ ধিবচন বনকুবচন 

প্রথম! মহৎ মহত মহান্তি 
থিতীয়| মহৎ মহত) মহ।প্তি 
তৃতীয় মহতা মহাগ্ঠাম মহন্ছিঃ 
চতুর্গা মহতে মহগ্তযাম্ মহও)ঃ 
পঞ্চমা মহতঃ মহদ্তাম্ মহস্তাঃ 
ষষটা মহতঃ মহতোঃ মহতাঁম্ 

সপ্তমা মহতি মহতে।ঃ মহ্ৎসু 
সম্বোধন মহৎ মভণতা মহান্তি 

অনুবাদ 

মহৎ মশ মহৎ বস্তু সৃষ্টি করে-__মহৎ মনঃ মহৎ বন্ধ সৃজতি । 

অন্-ভাগান্ত শব- নামন্ (৪016) 

একবচন ছ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! নাম নাকী, নামনী নামানি 
দ্বিতীয়া নাম নায়ী, নামনী নামানি 

১ ষে-পাতু দ্িতপরাপ্ত হয়। হব!দিগণীম ধাতু দ্রষব্য। 



৮২. স্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

তৃতীয়া নায়! নামভ্যাম্ নামভিঃ 

চতুর্থী নায়ে নামভ্যাম্ নামভ]ঃ 
পঞ্চমী শায়ঃ নামভ্যাম্ নামভাঃ 

ষষ্ঠী নায়: শায়োঃ শাম্মাম্ 

সপ্রমী নায়ি” লামনি নায়োঃ নামসু 

সম্বোধন নাম, নামন নায়ী' নামনী নামানি 

১১৯, কর্মন্ঃ অহণ্ ইত্যাদি ভিন্ন__প্রেমন্, ধামন্, বেসন (1901), 

ব্যোমন্, সামন্ ইত্যাদি যাবতীয় শ্রন্-ভাগাস্ত ধ্লিবলিঙ্গ শবের এই রূপ। 

অনুবাদ 
বালকটির দুইটি নাম--বালকত্য দ্বে নায়ী, নামনী বা। তাহার নামের 

কোন মানে নাই-ুতস্য শায়ঃ কোহপ্যর্থঃ নাস্তি। প্রেমে কর বিশ্ব জয় 

প্রেয়। বিশ্বং জয় । 

কর্মন্ (৫10, 0100) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা কর্ম কর্মণী কর্মাণি 

দ্বিতীক্ক। কর্ম কর্ধনী কর্মীণি 

তৃতীয়া কমণ। কর্মভ্যাম্ কর্মভিঃ 
চতুর্থ কর্মণে কর্মভ্যাম্ কমভাঃ 
পঞ্চমী কর্ণ কর্মভ্যাম্ কর্মভাঃ 
ষ্ঠী কর্মণঃ কর্মণোঃ কর্মণাম্ 
সপ্তমী কর্মপ্ কর্মণোঃ কর্মসু 

সন্বোধন কর্ম, কর্মন্ কর্মণী কর্ম[ণি 

অনুবাদ 

সৎকর্ধ কর--সৎকর্ম কুক কর্মের দ্বার! সে বদ্ধ হয় নাঁকর্মভি ন স 

বধ্যতে" (গীত! )। কর্মেই কর্মের পুরস্কার--কর্মণি এব কর্মণঃ পুরস্কারঃ | 



প্রথম! 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ষণ্ঠী 

সপ্তমী 

সঙ্গোধন 

একবচন 

অহঃ 

অহুঃ 

অঙ্া 

অন্ে 
অহ্ৃঃ 

অঞ্তঃ 

ক্তি, অহনি 

অহ্ঃ 

সুবগুপ্র গণ 

অহন্ 095) 
দ্বিবচন 

অন্গী, অহশী 

অন্গী, অহৃনী 

অহোভ্যাম্ 

অহোভ্যাম্ 
অভোভ্যাম 

অক্োঃ 

অক্ছোঃ 

অহ্থী, অহৃশী 

অনুবাদ 

1৮৭6ন 

অং!শি 

অহানি 

অহ্োভিঃ 

অহ্োভাঃ 

অহেভাঃ 

অহ্কাম 

অহ্ঃসু 

অহানি 

ছুই দিন এখানে থাকো-অঙহ্কী অত্র তিষ্ঠ। আমাদের দিন 

হোক-_অহ্বানি শং ভবস্ত নঃ, (উ)। 

প্রথমা 

দ্বিতীয় 

তৃতীযা 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 
সপ্তমী 

সম্বোধন 

১২২০৯ 

একবচন দ্বিবচন 

স্থায়ি স্থায়িণী 

স্থাযি স্থায়িণী 

স্বাধিন! স্বায়িভাঁম 

স্থায়িনে স্থায়িভাম্ 

স্থায়িনঃ স্বায়িভাম্ 

স্বায়িনঃ স্থায়িনোঃ 

স্বায়িনি স্বায়িনোঃ 

স্থায়ি; স্থায়িন্ স্থায়িনী 

অনুবাদ 

ইন্-ভাগান্ত শব্ব_ স্ছাস্রিন্ (১6770811076) 
বহুবচন 

স্থায়ীনি 

স্বায়ীনি 

স্বায়িভিঃ 

স্কায়িভ্যঃ 

স্থায়িভাঃ 

স্বায়িনাম্ 

স্থাযিযু 

স্যয়ীনি 

যাবতীয় ইন-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শবের এই বূপ। 

৮৩ 

স্থায়ী যশ- স্থায়ি যশঃ | দ্রুতগামী শকট-_দ্রুতগামি শকটম্। আকাশ- 
পথে বিচরণশীল যান-__নভশ্চারি যানম। 
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অস্-ভাগান্ত শব- প্বস্ (00 দ9:6) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা পয়ঃ পয়সী পয়াংসি 

দ্বিতীয়া পয়ঃ পয়সী পয়াংসি 

তৃতীয়া পয়সা পয়োভাম পষোভিঃ 
চতুর্থী পয়সে পয়োভ্যাম্ পয়োভাঃ 

পঞ্চমী পয়স: পষে।ভাম পায়াভাঃ 

ষ্টা গযসঃ পযসোঃ পয়সাম্ 

সপ্বমা পয়সি পর়সোঃ  প্ঃসু 
সম্বোধন পয়ঃ পয়সী পয়াংসি 

১২১. উবস, বক্ষস্» সরস্, নভস্* বয়স, চেতস্ঃ আোতস্ ইতি 

যাবতীয় ঘরস্-ন্ডাগাস্ত শবন্দেব এই বপ। 

যাবতীয় নস্-ভাগাম্ম ক্লীবলিঙ্গ শন্দ পয়স্* শব্দেব ন্যায় । 

ক্লীং পবিদ্বস্' শব্দেব প্রথমা ও ধিতায়ায় ও সঙ্বোধনে বিদ্বৎ, বিছ্বষী? বিদ্বাংসি, 

মন্যান্য বিভক্তিতে পুং “বিদ্বস্*এব ন্যায় | 

অনুবাদ 

দৃগ্ধে মাধুর্য আছে-_পয়সি মাধূর্ষমস্তি । শরতে জল নির্মল হয়--শরদি 
নির্মলং পয়ঃ। ম্গটি শোতে ভাসিয়। যাইতেছে-_মৃগঃ আোতসা নীয়তে । 

সবোবরে পদ্ম জন্মে--সবসি পদ্মং জায়তে। 

ইস্-ভাগান্ত শব্দ__হবিস্ (07166) 
একবচন দ্বিবচন বগবচন 

প্রথমা হবিঃ হবিষা হবীংষি 
দ্বিতীয়া হবিঃ হবিষী হবীংষি 

তৃতীষ হবিষা তবির্ভ্যাম্ হবিভিঃ 
চতুর্থী হবিষে হবিভ্যাম হবি9্ভাঃ 
পঞ্চমী হরিষঃ হবি9্যাম হবিষাঃ 
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একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

ষ্ঠী হবিষঃ হবিষোঃ হবিষাম্ 
সপ্তমী হবিষি হবিষো: ১1বঃম 

সন্বোধন হবিঃ হবিষী হবাং|ষ 

১২২, জ্যোতিস্, সপিস্, অচিস্ ইত্যাদি যাবতীয় ইস্-ভাগান্ত ক্লীবলিদ 
শব্দের এই পপ। 

অনুবাদ 

কোন্ দেবতাকে হবিঃ দ্বারা তর্পণ করিব ?-কমমৈ দেবায় হবিষ! বিধেম? | 

খত মমুর পক্ষে হিতকব- হুবিঃ আয়ুস্ম্। অন্ধকার হইতে আমাকে 
জ্যোতিতে লইয়া যাও__'তমসে| মা জ্যোতির্ময়" | 

উজ্্-ভাগীন্ত শব্দ_ধনুজ্ (8০%) 
একবচন ধিবচন বহুবচন 

প্রথম। ধনুঃ ধনুষী ধনুংষি 

দ্বিতায়! ধন্ুঃ ধহুষী ধনৃংষি 

তৃতীয়! ধহৃষ। ধহ্৬)াম্ ধনৃভি 

চতুথা ধনুষে ধনুর্ভঠাম্ সনুর্ভাঃ 

পঞ্চম ধগুষ:ঃ ধনুভ্যাম্ পু ৬।: 

ষষঠা ধযষঃ ধনুষোঃ ধনুষাম্ 
সপ্তমা ধন্নুষি ধন্ুষে।ঃ ধনুঃযু 

সম্বোধন ধনুঃ ধশ্ষা ধনুংষি 

১২৩. আধুস্ঃ চক্ষুস্* যজুস্; বপুস্ ইত্যাদি যাবতীয় উস্্-ভ1গান্ত ক্লীবলিঙগ 

শব্দের এই বূপ। 

অনুবাদ 

ধনুকটি ভাঙা-ভগ্রং ধনঃ| বিদ্ভার মত চোখ নাই-নাস্তি বিদ্ভাসমং 
চক্ষুঃঃ | দেহে চতুর্তুজ-_বপুষা চতুর্ভুজঃ | 
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অনুশীলনী 
(ক্লীবলিঙ্গ শব্দ) 

১* ক্লীবলিঙ্গ উদচ, শব্দের সম্পূর্ণ রূপ লিখ । 

২, নামন্, কর্মন্, অহন্ শব্দের ১মা+ ওয়া ও মী বিভক্তির রূপ লিখ এবং 

হবিস্ ও ধনুস্ শব্দের ৪র্থী, ৬ঠী ও ৭মী বিভক্তির রূপ লিখ । 
৩. অশ্ুদ্ধি সংশোধন কর £ 

স কর্মং কবোতি। হবিং পিব। ধন্ুনা শরং ক্ষিপতি। কিং তস্য 
নামম্? অহস্য পূর্বভাগে আগচ্ছ। 

৪. সংস্কতে অনুবাদ কর £ 

চলন্ত চক্র । তাভার নাম স্মরণ কব ( স্মবণ করম ম্মর )। তাহার 

ধনুকটি বড। পাত্রটি দুগ্ধেব দ্বারা পূর্ণ ( পয়স্* শব বাবহাঁর কর )। ঘ্ৃত দিয়! 

অন্ন ভক্ষণ কবিতেছে (হুবিস্” শব্ধ বাবহার কর) সে দিনে দধি খায় না। 

পর্ব দিকের আকাশে সধোদয় হয়। 

সর্বনাম পদ" 
১২৪. রূপের বিভিন্নত। অশৃসাবে “সর্বনাম” শব পঞ্চবিধ ? 

সর্বাদি | সর্ব, বিশ্ব; উভ, উভয় এক, সম, ইতব ইত্যাদি । 

অন্যাদি ৷ অন্য, অন্যততব' ইতর ইত্যাদি । 

পূবাদি ॥ পূর্ব” অপবঃ উত্তরঃ দক্ষিণ। 

যদার্দি | যর্ূঃ তদঃ কিম্ ইত্যা্ি। 

ইদমাদি ॥ ইদম' অনস্, যুদ্, 'অপ্মদ ইত্যাদি | 

সর্ব 1) পুংলিজ 
একবচন দ্বিচণ বহুবচন 

প্রথম! সর্বঃ সবে। সবে 
দ্বিতীয়। স্বম সবে সর্বান্ 
তৃতীয়া সবেণ সবাভ্যাম্ সবৈঃ 

সবনাম শবের সম্বে!ধন পদেল প্রযোগ বিরল বলিষ। তাহার রূপ দেওয়া! হইল না। 
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একবচন ঘিবচন বহুবচন 

সতুর্থ সবট্মৈ সর্বাভাাম্ সর্বেভাঃ 
পঞ্চমী সবন্মাৎ সর্বাভ্যাম্ পর্বেভাঃ 
ষ সর্বস্য সর্বয়োঃ সবেষাম্ 

সপ্তমী সবন্মিন্ সর্বয়োঃ সবেষু 

অন্বাদ 

সকলেই স্বার্থ মানিয়া চলে-সর্বঃ স্বার্থং সমীহতে । সকল বরৃক্ষই ফল 
দেয় না-সর্বে পাপ! ন ফলদাঃ | 

সর্ব ($])- ক্লীবলিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা সবম্ সবে সবশি 

দ্বিতীয়! সবম্ সবে সবাণি 

তৃতীয়! সখেণ সবাভ্যাম সবৈ: 

চতুর্থী সবঠৈ সণাত্যাম্ সবেভ): 
পঞ্চমী সবশ্মাৎ সবাভ্যাম্ সবেভাঃ 

ষষ্ঠী সখসা সবয়োঃ সবেষাম্ 
সপ্তমী সবস্সিন্ সবয়োঃ সবেষু 

অন্ুবাঁদ 

তাঠার সকল বন্ত অপহৃত হইয়াছে_-তষ্য সর্ধানি ব্তৃনি হৃতানি। 
সুধোদয়ে সকল জগৎ আলোকিত হইয়াছে সূর্যোদয়ে সর্বং জগৎ 
আলো! কিতম। 

সর্ব &11)--স্ত্রীলিজ 
একবচন দ্বিবচন বগবচন 

প্রথমা সব! সবে সবাঃ 

দ্বিতীয়া সখাম্ সর্বে সবা, 

তৃতীয় সবয়| সবাভ্যাম সবাভিঃ 
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একবচণ দ্বিবচন বহুবচন 

চতুর্থী . সবস্ৈ সর্ব।ভ]াম্ সর্বাভঃ 
পঞ্চমী সবস্যাঃ সর্বাভ্যাম্ স্বাভ্যঃ 
ষষ্ঠী সর্বস্যাঃ সবয়োঃ সর্বাসম্ 
সপ্তমী সর্স্য।ম্ সবয়োঃ সর্বাদু 

অনুবাদ 

তাহাৰব সকল কথাই 'মলীক_ তস্য সর্ব বাচঃ অলীকাঃ। সকল 

বালিকাকেই পুরস্কাব দেওয়া হঠয়াছিল-_-সর্বাভ্যঃ বালিকাত্য: পুবস্কারাঃ 

দত্তাঃ। 

পুর্ব (8:85) _পুংলিজ 
একবচন দ্বিবচন বন্ধধচন 

প্রথম। পূর্ব: পূর্বে পৃবে, পৃরাঃ 
দ্বিতায়া গরম পূবে পুবান্ 
তৃতীয়] পৃধেণ পূর্বাভ্যাম ূর্বেঃ 
চতুর্থ পৃট্মৈ পূর্বাভ্যাম্ পৃবেভ): 
পঞ্চমী পৃরশ্মাৎ পৃথাভ্যাম্ পূর্বেভাঃ 

ষ্ঠী পৃসয ূর্যয়োঃ পৃবেষাম্ 
সপ্তমী পৃবশ্মিশ্" পূর্বে পৃৰয়োঃ পৃবেধু 

অনুবাদ 

পূর্বদিক সকল মেখে ঢাকা পড়িযাছে_-পুবে ( পৃাঃ ) দিগ.বিগাগাঃ মেঘৈঃ 

ঘারৃতাঃ। পুধদিনে খাপশি কোথায় গিয়াছিলেন--পুবস্মিন দিবসে কৃ্র 

গতো 'ভবান্? 
পুর্ব (£৪30-_ক্লীবলিজ 

এককচন দ্বিবচন বনহুবচন 

প্রথমা পূ্ম্ পূর্বে পূর্বাণি 

দ্বিতীয়! পূর্বম পূর্বে পূর্বাণি 

তৃতীয়া ূর্বেণ ূর্বাভ্যাম্ ূর্বভোঃ 
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একবচন 
চতুর্থী পূরন্মৈ 
পমমা পূর্বস্মাৎ 
ষ্ঠী পুরস্য 
সপ্তমী পূর্বস্মিন্, পূর্বে 

দ্বিবচন 

পূর্বাভাম্ 

পুর্বাভ্যাম্ 

পূর্বয়োঃ 

পূরয়োঃ 

অন্গুবাদ 

৮৯ 

বহুবচন 

পূর্বেভাঃ 

']বেভাঃ 

খেষান্ 

পৃবেধু 

পূর্গগন যেন রক্তরঞ্জিত__-পুবং গগনং বক্তবঞ্গিতমিব। অথবা, পূবাণি 

নভাংসি বক্রবঞ্জি'গানীব । 

পুর্ব (8:5৫) স্স্রীলিঙ্গ 
একবচণ 

প্রথম প্বা 

দ্বিতীষ! পৃবাম 
তৃতীয়। পুরয়! 
চতুর্মী পূর্বে 
পঞ্চমী পৃবস্যাঃ 

ষ্ঠ পূবস্যাঃ 
সপ্তমা পূরষ্যাম্ 

দ্বিবচশ 

পূর্বে 

পূর্বে 

পৃবাভাম্ 

পুবাভ]াম্ 

পৃখাভ্যাম 

পুধয়োঃ 

পুবয়োঃ 

অনুবাদ 

বগুণচন 

পুণাঃ 

পূবাঃ 

পুতি; 
পৃবাভাঃ 

পৃবাভাঃ 

পুধাসাম্ 

পূবাসু 

সূর্ধ পৃর্দিকে উঠে-_ সূর্য: পূ্স্যাং ধিশি উদেতি | সে পুখদিক তইতে 
শসিয়াছে প পুর্বস্যাঃ দিশঃ আগতঃ | 

যদ্ (৮/1০)-_পুংলিজ 
একবচন 

গ্রথম। য 

দ্বিতীয় যম্ 

তৃতীয়। যেন 

চতুর্থী যস্মৈ 
পঞ্চমী যম্মাৎ 

দ্বিবচন 

ষে। 
৮ 

যে 

যাভ/াম 

যাভ।ম্ 

যাভ্য।ম 

বভ্বচন 

যে 

যান্ 
ষৈঃ 

যেভাঃ 

যেভ্যঃ 



৯০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

একবচন দিবচন বহুবচন 
ষ্ঠী যয যয়োঃ যেষাম্ 
সপ্তমী যণ্মিন্ যয়োঃ যেসু 

অন্ুবাদ 

যাহাকে কিছু দেওয়। হয় তাহা “সম্প্রদান”_“য্যৈ দালং সম্প্রদানম্ ! যে 
দেশে যে আচার-যস্মিন দেশে যদাচারঃ| সেই জীবিত যাহার মন মনন 
দ্বারা জীবিত-_“স জীবতি মনে! যস্য মননেন হি জীবতি”। 

যদ্ (1০) স্ত্রীলিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা যা যে যাঃ 

দ্বিতীয়া যাম্ যে যাঃ 
ততীয়া যয়। যাভ্যাম্ যাতিঃ 
চতুর্থী যস্য যাভ্যাম্ যাভাঃ 
পঞ্চমা ষস্যাঃ যাভ্যাম্ যাভ)ঃ 
ষ্ঠ মস্যা: ময়ে।ঃ যাসাম্ 
সপ্তমী যস্যাম যয়োঃ যাসু 

অনুবাদ 
যে বিষ্য| পুঁধিগত তাহ| বিদ্ধা নহে- পুস্তকস্থ। তু য| বিছ্য। ন সা! বিছ্যা। 

যাহার করুণায় বিদ্যা, সেই দেবীকে শত শত নমস্কার করো_-যস্যাঃ করুণয়া 
বিদ্কা তাং দেখাং শতশে। নমেৎ। 

যদ ডে$11০%) _ক্লীবলিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। যত যে যানি 

দ্বিতীয়! যৎ যে যানি 
তৃতীয়া যেন যাঁভ্যাম্ যৈঃ 

চতুর্থী য্স্যৈ যাভ্যাম্ যেভ্যঃ 
পঞ্চমী যন্মাং যাভ্যাম যেভাঃ 



্ঠী 
সপ্তমী 

একবচন 

যয 

যস্মিণ্ 

সুখগুপ্রকগণ 

দ্বিবচন 

যয়োঃ 

যয়োঃ 

অনুবাদ 

৯ 

বহুবচন 

যেষাম্ 
হস্ত 

॥ 
ক্র তরু 

যাহা না দেওয়া হয় তাহা নষ্ট-_'ওনফং যন্ন দীয়তে? | শ্রেষ্ঠ বাতি 

যাহা যাহা আচরণ করে অপবে তাহা তাহাই আচরণ করে-_'যদ্ যদাচরতি 
শ্রেষ্ঠস্তত্রদেবেতরে জনা |; 

প্রথম। 

দ্বিতীয় 

তৃতীয়! 

চতুর্থ 

পঞ্চমী 

ষগ্ঠা 

সন্তমী 

একবচন 

সং 

তম্ 

তেন 

তট্মৈ 
তশ্মাৎ 

তস্য 

তশ্মিশ্ 

তদ্ (26) পুংলিজ 
দ্বিবচশ 

তো 

তে 

তাভ্য [ম্ 

তাভ]ম 

তাভ)।ম 

ওয়ে: 

৩য়োঃ 

অনুবাদ 

যিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন সেই গুধকে নমস্কার-_চক্ষুরুন্মীলিতং যেন 
তন্মে শ্াগুরবে নম: | যাহাব নিজেব প্রজ্ঞা নাই শান্তর তাহার কি করিবে? 
সস্য নাস্তি খয়ং প্রজ্ঞা শান্ং তস্য কবোতি কিম্? 

তদ্ (5০). _স্ত্রীলিজ 

প্রথম! 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয় 

চতুর্থী 

পঞ্চমী 

এববচণ 

স। 

তাম্ 

তয়! 

তস্য 

তস্া[ঃ 

দিবচণ 

তে 

তে 

তাভ]াম্ 

তাভ্যাম্ 

তাভ্য।ন 

বহুবচণ 

তাঃ 

ততঃ 

তাভি: 

তাভ্যঃ 

তাভ্যঃ 



৯২ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা. . 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

ষষ্ঠী তস্যাঃ তয়োঃ তাদাম্ 
সপ্তমী তস্যাম্ তয়োঃ তাসু 

অনুবাদ 

ঘে ভূমি আমাকে পালন করিয়া থাকেন তিনি আমার মাতা-_যা ভুমির্মাম্- 
পালয়তি স| ভূমির্ননী মম। যে দেবী সর্বভূতে বিগ্ভারপে সংস্থিত বারংবার 

তাহাকে নমস্কার_-“য| দেবী সর্বভূতেষু বিষ্াবূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তট্য 
নমস্তেস্ো নমোনমঃ2 | 

তদ্ (86) ব্লীবলিঙ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা তিৎ তে তানি 

দ্বিতীয়! তৎ তে তানি 

তৃতীয়া তেন তাত্যাম্ তৈঃ 
চতুর্থী তম্মৈ তাভ্যাম্ তেভ্যঃ 
পঞ্চমী তয্মাৎ তাভ্যাম্ তেভ্যঃ 

ষষ্ঠা ত্স তয়োঃ তেষাম্ 
সপ্তমী তস্মিন্ তয়োঃ তেষু 

অনুবাদ 

যাহা সৎকর্ম তাহাই করিবে-__যানি সংকর্মাণি তানি কুরু। যাহার চক্ষু 

নাই তাহাব দর্পণে কি প্রয়োজন ?_যস্য চক্ষুর্নাস্তি তস্য দর্পণেন কিম্? 

এতদ্ (7১) পুংলিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! এষঃ এতে) এতে 

দ্বিতীয়। এতম্. এনম্ এতো, এনো। এতান্, এনান্ 
তৃতীয় এতেন, এনেন এতাভ্যাম্ এতৈঃ 
চতুর্থ এতস্যৈ এতাভ্যাম্ এতেভ্যঃ 



সুবস্তপ্রঞ+্ৰণ ৯৩ 

একবচন ঘিবচন বহুবচন 

পঞ্চমী এতস্মাৎ এতাভ্যাম্ এতেতাঃ 

ষষ্ঠী এতস্য এতয়োঃ, এনয়ো: . এতেষাম্ 
সপ্তমী এতস্মিন্ এতয়োঃ' এনয়োঃ . এতেষু 

অনুবাদ 

এই আদেশ, এই উপদেশ--“এষ আদেশঃ, এষঃ উপদেশ” | ইনি বিদ্বান, 

ইহাকে সভায় লইয়া যাও-_-এষ বিদ্বাশ এনং৩ সঙাং নয়। 

এতচ্ (10/9)- স্ত্রী লিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা এষ এতে এতাঃ 

দ্বিতীয। এতাম্, এনাম্, এতে" এনে এতাঃ১ এপাঃ 

তৃতীয়। এতয়া, এনয়! এতাভ্যাম্ এতাভি: 

চতুর্থ এতস্য এতাভ্যাম্ এতাভাঃ 
পঞ্চমী এতস্যাঃ এতাভাম্ এতাভাঃ 

ষঠী এতস্যাঃ এতয়োঃ, এনয়োঃ  এতাসাম্ 
সপ্তমী এতস্যাম্ এতয়োঃ, এনয়োঃ  এতানু 

অনুবাদ 

এই সেই বনস্থলী-সৈষা বনস্থলী। এই কন্যা সুলক্ষণা, মহার[জ ইহাকে 
রক্ষা করুণ__এষ। কন্যা সুলক্ষণ।, মহাবাজঃ এনাং রক্ষতু। 

এতদ্ (01) ক্লীবলিল 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম এতৎ এতে এতানণি 

দ্বিতীয়া এতৎ; এনৎ এতে, এনে এতানিঃ এনানি 

৩ দ্বিতীযা টৌস্ম্বেনঃ (ছিতীযা ট1-ওস্সৃ"এনঃ)- কেবল পুনকক্তি বুঝাইলে দ্বিতীয়ার 

তিনবচন, তৃতীযার একবচন এবং ৬ষ্ী ও অপ্তমাব দ্বিবচনে ইদম্ ও এতদ্ শবেব স্বানে এএন* 

আদেশ হয়। 



৯৪ সংস্কৃত বাাকরণ প্রবোশকা 

একবচন দ্বিবচন বন্ুবচন 

তৃতীয়া এতেন, এনেন এতাভাাম্ এতৈঃ 
চতুর্থী এতস্মৈ এতাভ্যাম্ এতেভাঃ 
পঞ্চমী এতস্মাৎ এতাভ্যাম্ এতেভ্যঃ 

ষঠী এতস্য এতয়োঃ, এনয়োঃ  এতেষাম্ 
সপ্তমী এতস্মিন্ এতয়ো:, এনয়োঃ  এতেষু 

অনুবাদ 
ইহা কি 1কিযেতৎ1? ইহা দ্বারা কি সাধিত হইবে--এতেন কিং 

সাধ্যতে। 

কিম্ ৮০) _পুংলিজ 
একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা কঃ কৌ কে 
দ্বিতীয়! কম্ কো কান্ 
তৃতীয়া কেন কাভ্যাম্ কৈঃ 

চতুর্থী ক্্যৈ কাভাম্ কেভাঃ 
পঞ্চমী কম্মাৎ কাভ্যাম্ কেভাঃ 

ষঠী কষ্য কয়োঃ কেষাম্ 
সপ্তমী কস্মিন্ কয়োঃ কেধু 

অনুবাদ 

ইহা] কাহাকে দিব?--ইদং কশ্মৈ দাস্যামি? ইহা! কাহার বই ?-কফ্যেদং 
পুত্তকম্? আপনি কে? কোন্ দেশ হইতে আপিয়াছেন?_কেো! ভবান্ 
কম্মাদ্দেশাদাগত। ? 

কিম্ (1০) স্ত্রীলিজ 
একবচন দ্বিচন বহুবচন 

প্রথম! কা কে কা: 

দ্বিতীয়া কাম্ কে কাঃ 

তৃতীয়! কয়া কাভ্যাম কাভিঃ 



সুখ ওপ্রাকখণ ৪৫ 

বহুবচন 

কাভঃ 

কাভ্াঃ 

কাসাম্ 

কাসু 

বহুবচন 

কানি 

কানি 

কৈঃ 

কেভ্াঃ 

কেভাঃ 

কেষাম্ 

একবচন দ্বিবচন 

চতুর্থ কস কাভ্যাম্ 
পঞ্চমী কষ্যাঃ কাভ্যাম্ 
ষ্ঠী কষ্যাঃ কয়োঃ 

সপ্তমী কস্যাম্ কয়োঃ 
অনুবাদ 

তুমি কে মা-_কা ত্বমন্ব ।” কোন্ দিকে গেল ছেলেটি ?_কস্যাং দিশি 
গতো বালকঃ? 

কিম্ (ড/)101, দ119)--রলীবলিজ 

একবচন দ্বিবচন 

প্রথমা কিম্ কে 

দ্বিতীয়া কিম্ কে 

তৃতীয় কেন কাভ্যাম 

চতুর্থ কস্মৈ কাভ্যাম 
পঞ্চমী কম্মাৎ কাভ্যাম্ 

ষষ্ঠী কস্য কয়োঃ 

সপ্তমী কন্মিন্ কয়োঃ 

অনুবাদ 

কেষু 

কোন্ দুইটি পুস্তক চাও ?_কে পুস্তকে যাচসে? কোন্ কোন্ জিনিস 
এখানে আছে ?-কানি কানি বন্ুনি অত্র সন্তি ? 

ইদম্ 0৫ £5)_ পুংলিজ 
একবচন দ্বিবচন 

প্রথমা অয়ম্ ইমৌ 
দ্বিতীয়! ইমম্, এনম্ ইমৌ+ এনো 
তৃতীয়! অনেন, এনেন আভ্যাম্ 

চতুর্থী অস্মৈ আভ্যাম্ 
পঞ্চমী অন্মাৎ আভ্যাম 

বহুবচন 

ইমে 

ইমান, এনাঁন্ 

এভিঃ 
এ্রভ|০ 

এভ্াঃ 
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একবচন দ্বিবচন 

ষষ্ঠী অস্য অনয়োঃ, এনয়োঃ 
সপ্তমী অস্মিন্ অনয়োঃ, এনয়োঃ 

অন্গবাদ 

বহুবচন 

এষাম্ 
এষু 

এ আমার আপন, এ পর লঘুচিন্ত লোকেই এইবপ বিচার করিয়। থাকে-_- 
“অয়ং নিজো পরে। বেতি গণন| লঘুচেতসাম্” (ভিতোপদেশ )। এ বালক” 

একে পালন কর-_বালোইযম্* এনং পালয়। 

ইদম্ 0৫, 13১)-স্ত্রীলিজ 
একবচন [দ্ববচন 

প্রথমা ঈয়ম্ ইমে 
দ্বিতীয়! ইমাম্ঃ এন|ম ইমে+ এনে 
তৃতীয়া অনয়।? এনয়। আভ্যাম্ 

চতুর্থী আই 'আভ্যামূ 
পঞ্চমী অস্যাঃ আভাম 
ষঠ। অস্যাঃ অনয়োঃ, এনয়োঃ 
সপ্তমী অস্যাঁম্ অনষো:, এনয়োঃ 

অনুবাদ 

বহুবচন 

ইমাঃ 
ইমাঃ, এনাঃ 
আভিঃ 
আভ্যঃ 

আতাঃ 
আসাম 

আসু 

এই স্ত্রীলোকঘয় গঙ্গায় সরান করিয়াছেন__ইমে ক্ত্রিষে। গলঙ্গায়াং স্বাতে 
এই বালিকাটিকে পুস্তক দাও-_-অস্যৈ বালিকায়ে পুস্তকং দেহি । 

ইদম্ 0৫, ঠ0০)_ ক্লীবলিজ 
একবচন দ্বিবচন 

প্রথম! ইদম্ ইমে 
দ্বিতীয়া ইদম্ ইমে 
তৃতীয়া অনেন, এনেন আভ্যাম্ 
চতুর্থী অস্যৈ আভ্যাম্ 
পঞ্চমী অস্মাৎ আভ্যাম্ 
ষ্ঠী অস্য অনয়োঃ, এনয়োঃ 
সপ্তমী অস্মিন অনয়োঃ, এনয়োঃ 

বহুবচন 

ইমানি 

ইমাঁনি 
এভিঃ 

এভাঃ 

এভ্যঃ 

এষাম্ 
এষ 
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অনুবাদ 

এই জগৎ আনন্দমময়--আনন্দময়মিদং জগৎ। আনন্দ হইতেই এই সকল 
বন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে--“আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে? (উ )| 

[ আনন্দাৎ+হি+এব খলু+ইমানি ]। 

অদস্ (7৩, 99৩, 0৪৫) পুংলিজ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা অসে। অমূ অমী 

দ্বিতীয়া অমুম্ অমু অমৃন্ 

তৃতীয়া অমুন! অমৃভ্যাম্ অমীভিঃ 

চতুর্থী অমু্ৈ অমৃভ্যাম্ অমীভাঃ 
পঞ্চমী অমুল্ম[ৎ মমৃভ্যাম্ অমীভাঃ 

ষষ্টা অমুষ্য অমুয়োঃ অমীষাম্ 

সপ্তমী অমুম্িন্ অমুয়োঃ অমীষু 

অনুবাদ 

এ বালকগুলি সতাবাদী-_-অমী বালকাঃ সত্যবাদিনঃ এ বাঁলকটির 

বাডি কোথায়-_কুত্র অমুস্ত্য বালকস্য গৃহম্। 

অদস্ 026, 98০, (081) ক্লীবলিজ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। অদঃ অমু অমুনি 

দ্বিতীয়া অদঃ অমূ অমূনি 

তৃতীয়] অমুন। অমৃভ্যাম্ অমীভিঃ 
চতুর্থী অমুষ্মৈ অমুত্যাম্ অমীভ্যঃ 
পঞ্চমী অমুক্মাৎ অমৃভ্যাম্ অমীভ্যঃ 

ষষ্ঠী অমুস্ত অমুয়োঃ অমীবাম 
সপ্তমী অমুক্ষিন অমুয়োঃ 



৯৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

অনুবাদ 

এ পুস্তকগুলি কেথায়?_কুত্র অমূনি পুস্তকানি? এ বালকটির কলম 
নাই-_অযুস্ত বালকস্য লেখনী নাস্তি। 

অদস্ 076, 979, 1179) আ্ীলিজ 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! অসৌ অমূ অমুঃ 

দ্বিতীয়! অমৃম্ অমূ অমুঃ 
তৃতীয় অমুয়া অমৃভ্যাম্ অমুভিঃ 
চতুর্থী অমুস্তৈ অমৃভ্যাম্ অমুভ্যঃ 
পঞ্চমী অমুয্য।ঃ অমুভ্যাম্ অমৃভ্যঃ 

ষ্ঠী অমুঙ্যাঃ অমুয়োঃ অমুষাম্ 
সপ্তমী অযুষ্তাম্ অমুয়োঃ অমুযু 

অনুবাদ 
এ বালিকার বুদ্ধিমতী-_অমূ বালিকাঃ বুদ্ধিমত্যঃ | এ বালিকাকে জল 

দাও-__অমুষ্ত্ৈে বাপিকায়ৈ জপং দেহি। 
যুস্মদ্ € ০8১ (110, ভুমি ) 

একবচন দ্বিচন বহুবচন 
প্রথমা তম যুবাম্ যুয়ম্ 
দ্বিতীয়| ত্বাম্, ত্ব। যুবামঃ বাম্ যুক্মান্, বঃ 

তৃতীয়া বা যুবাভ্যাম্ যুন্মাতিং 
চতুর্থী তুভাম্, তে যুবাভ্যাম্, বাম যুষ্কাভ্যম্, ৰঃ 
পঞ্চমী ত্বৎ যুবাভ্যাম্ যুক্মৎ 
ষষ্ঠী তব, তে যুবয়োঃ, বাম্ যুম্মাকম্ঃ বঃ 
সপ্তমী ত্বয়ি যুবয়োঃ যুক্মাসু 

অনুবাদ 

তুমি কে? কন্তম্? তোমার সহিত কে যাইতেছে ?- ত্বয়া কো গচ্ছতি । 
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তোমাকে কি দিব-তুভাং কিম্ দাস্যামি? অথবা কিং তে দাস্যামি। 

তোমার পিত1 কোথায় থাকেন? -_কুত্র তব (তে ) পিতা তিষ্ঠতি? 
[ত্বা, তে, বঃ ইত্যাদি বিকল্প এবং সংক্ষিপ্ত পদগুলি খ।কোর আদিতে 

প্রযুক্ত হয় না। ] 
অস্মদ্ (7, আমি) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা অহ্ম্ আবাম্ বয়ম্ 

দ্বিতীয়া মাম্, ম। আবাম্, নো অস্মান্, নঃ 
তৃতীয় ময়! আবাভযাম্ অস্মাভিঃ 

চতুর্থী মহাম্, মে আবাভ্যাম্, নৌ অশ্মভাম্, নঃ 
পঞ্চমী মৎ আবাভ্যাম্ অস্মৎ 

ষষ্ঠী মম? মে আবয়োঃ, নৌ. অস্মাকম্, নঃ 
সপ্তমী ময়ি আবয়োঃ অন্মাদু 

অনুবাদ 
আমর! দুইজন শ্রীত হইয়াছি--আবাম্ গ্রীতৌ | এমশি করে আমাব শ্রীত 

কাটল-_ইথং শীতং অয়! নীতম্? | আমাকে অন্ন দাও--মহাম্ অন্নং দেহি, 
অথব। অন্নং মে দেহি। আমার বন্ধু আসিয়াছে মম বন্ধুঃ সমাগতঃ বন্ধুঃ 

মে সমাগতঃ | 

[ মাঃ মে, নঃ ইত্যাদি বিকল্প ও সংক্ষিপ্ত পদগুলি বাক্েব আদিতে 
বাবহৃত হয় না। ] 

অনুশীলনী 
১. যথানির্দেশ শববধপ লিখ £ 

ূর্বব (পুং), সর্ব (ত্ত্রীং) ও অন্য (ক্লীব ) শব্দের ১মা ও ৬ষ্ঠী বিভক্তি; 
যদ (পুং) তদ্ (আ্্রী), এতদ্ (ক্লীব )শব্দের ২য়া ৬ষ্ভী ও ৭মী; কিম্ (পুং, 
স্ত্রী ও ক্লীবলিঙ্গ) ১মা ও "মী; ইদম্ (পুং, স্ত্রী” ক্লীব ) ও অদস্ (পুং স্ত্রী ও 
কীব) ১মা, ২য়া ও ৬ঠী? অন্মদূ ও যুন্মদ শব্দের ওয়া, ্থী ও €মী। 
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২* সংস্কতে অনুবাদ কর : 

পূর্ববদিকে সূর্য ওঠে (-উদেতি )। সে দক্ষিণ দিক হইতে আসিতেছে । 
এই ফুলগুলি সুগন্ধি। সকল বালক ক্রীড়াপ্রিয়। এগুলি কাহার বই? এ 
বৃক্ষগুলি উচ্চ। আমাদের দেশ ভারতবর্ধ। তোমাদের বাডি কোনটি ? 

আমার সহিত কেযাইবে? এ দিকে যাও। এইদিকে এস। 
৩, যথাযথভাবে সারিবদ্ধ কর £ 

অয্য ব্ক্ষান্ 
অমুস্মিন্ বালকৈঃ 
তত্যাঃ বালকস্যু 

ইমান্ দেশে 
অমীভি: বালিকায়াঃ 

অমুভিঃ নরস্য 

৪, অশ্ুদ্ধি সংশোধন কর £ 

এধাঃ বক্ষাঃ | যা: বালকাঃ অলসাঃ তাঃ অধমাঃ| কম্মিন দিশি স গতঃ? 

অয়ম্ বালিকা বৃদ্ধিমতী । 
৫. বিকল্প পদ দাও £ 

ূর্ববন্মিন্, এতম্, ইমম্? অনয়া, আবাভ্যাম, যুক্মান্। 

৬, পার্থক্য কি লিখ: সবায়__সর্বন্মৈ, ্বানাং_ স্বেষাম্। 

সংখ্যাবাচক শব্দ 
(বি 00989) 

১২৪। এক শব্দ সর্বনাম। ইহা তিন লিঙ্গেই সর্ব শব্দের তুল্য) 

এক (0৪) এক বচনাস্ত-_পুংলিঙ 

একবচন ঘ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা এক: একৌ একে 
দ্বিতীয়া একম্ একো একান্ 
তৃতীয়া একেন একাভ্যাম্ একৈঃ 



চতুর্থী 
পঞ্চমী 

ষ্ঠী 
সপ্তমী 

একবচন 
একন্মৈ 
একস্মাৎ 
একস্য 
একস্মিন্ 

সুবস্তপ্রকরএ 

দ্বিবচন 

একাভ্যাম্ 

একাভ্যাম্ 

একয়োঃ 

একয়োঃ 

অনুবাদ 

বহুবচন 

একেন্ডাঃ 

এক্েভাঃ 

একেষাম্ 

একেধু 

এক! কোথাও যাইও না__নৈকঃ কুত্রচিৎ গচ্ছেৎ। কেহ কেহ একথ' 

বলেন-_-একে এবং বদস্তি | 

[ বহুবচনে এক শব্দের অর্থ কেহ কেহ? । ] 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয় 
চতুর্থী 

পঞ্চমী 

ষণ্ঠী 
সপ্তমী 

একবচন 

একম 

একম্ 
একেন 

একস্মৈ 
একস্মাৎ 

একস্য 
এক স্মিন্ 

দ্বিবচন 

একে 

একে 

একাভ্যাম্ 

একাভম 

একাভ্যাম্ 

একয়োঃ 

একয়োঃ 

অন্ুবাদ' 

গ্রক (06) এক বচনাস্ত__ক্লীবজিজ 
বগবচন 

একাঁনি 

একানি 

একৈ: 

একেভ্যঃ 

একেভ্যঃ 

একেষাম্ 
একেষু 

এক চাকায় গাড়িং চলে না নৈকেন চক্রেণ শকটং চলতি । আমা; 

একটিই বন্ধু--মম একমেব ঘিত্রম্। 
এক (06) এক বচনান্ত-_স্ত্রীলিল 

একবচন 

প্রথম। 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়া 

একা 

একাম্ 

একয়। 

একস্যৈ 

দ্বিবচন 

একে 

একে 

একাভ্যাম্ 

একাভ্যাম্ 

বহুবচন 

একাঃ 

একা; 

একাভিঃ 

একাভ্যঃ 



১০২, 

পঞ্চমী 
ষ্ঠী 
সপ্তমী 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা! 

একবচন দ্বিবচন 

একস্যাঃ একাভ্যাম্ 

একস্যাঃ একয়োঃ 

একস্যম্ একয়োঃ 

অনুবাদ 

বহুবচন 

একাভাঃ 

একাসাম্ 

একাসু 

সেই বনে এক তাপসীকে আমি দেখিয়াছিলাম--তম্মিন বনে একাং 

তাঁপসীম্ অহম্ অপশ্যম্। 

প্রথম। 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়! 

চতুর্থ 
পঞ্চমী 

ষ্ঠা 
সপ্তমী 

দ্বি (দ০)-__দ্বিবচনাত্ত 

পুংলিঙ 

দ্বৌ 

দ্বৌ 
দ্বাভ্যাম্ 

দ্বাভ্যাম্ 

দ্বাভাম্ 

দ্বধয়ো: 

দ্বয়োঃ 

স্্রীল্জি 

ঘ্বে 

দে 

ঘ্বাভাম্ 

দ্বাভ্যাম্ 

দ্বাভ্যাম্ 

দ্বয়োঃ 

ঘ্ধয়োঃ 

অনুবাদ 

ক্লীবলিজ 

ঘ্বে 

দ্ধ 

্বাভ্যাম্ 
দ্বাভ্যাম্ 

দ্বাভ্যাম্ 

দ্ধয়োঃ 

ঘ্বয়োঃ 

দুইটি বালক বিগ্ভালয়ে যাইতেছে__ঘেৌ বালকৌ বি্ভালয়ং গছতঃ | 
ছুই হাত দ্বারা ধর-_দ্বাভ্যাং হত্তাভাম্ ধারয়। আমার দুইটি বই ও ছুইটি 
লেখনী আছে-_মম দ্বে পুস্তকে; দ্বে লেখন্যো চ সম্ভি। 

ব্রি র০০)-_বছবচনাস্ত 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

পুংলি 
্রয়ঃ 

্্রীন্ 
ত্রিভি: 

ত্রিভ্য: 

ত্রিভাঃ 

স্ত্রীলিঙগ 

ত্রীণি 

ত্রীণি 

ব্রিভিঃ 

ত্রিভাঃ 

ব্রিভ্যঃ 

ঈ্লীবলিঙগ 

তিঅঃ 

তিঅ:ঃ 

তিসৃভিঃ 
তিসৃভাঃ 

তিসুভ্যঃ 
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পুংলিঙ্গ স্্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ 

ষষ্ঠী ্রয়াণাম্ ্রয়াণাম্ (উসৃণাম্ 
সপ্তমী ত্রিষু যু [িসৃষু 

অনুবাদ 

তিনজন লোক মিলিয়াছে- ত্রয়ঃ লোকাঃ মিলিতাঃ | তিনজন বালককে 

দেখিতেছি_-ত্রীন্ বালকান্ পশ্যামি। তাহার তিনটি পুস্তক ও তিনটি লেখনী 

আছে_-তস্য ত্রীণি পুস্তকাশি, তিত্রঃ লেখন্যশ্চ অস্তি। 
চতুর্ 08০৮)-_বন্ছবচনাস্ত 

পুংলিজ ' স্ত্রীলিঙ ক্লীবলিঙগ 

বনছবচন বছুবচন বহুবচন 

প্রথমা চত্বারঃ চত্বারি চতশঃ 

দ্বিতীয়া চতুবঃ চত্বারি চতঅঃ 

তৃতীয়া চতুভিঃ চতুভিঃ চতসূভিঃ 
চতুর্থী চতুর্ভাঃ চতুর্ভাঃ চতসূভাঃ 

পঞ্চমী চতু্য; চতুর): চ'তসৃভ) 

ষষ্ঠী চতুণাম্ চতুর্ণাম্ চতসণাথ্ 
সপ্তমী চতুর চতুযু চতসৃষু 

অনুবাদ 

চারিটি বেদ- চত্বারো বেদাঃ| চারিটি ফল__চত্বারি ফলানি। চারিটি 
পুস্তিকা-চতঅঃ পুন্তিকাঃ। চার মাস যাবৎ সে এখানে আছে-_ চতুরো 
মাসান্ স অত্র তিষ্ঠতি। 

পঞ্চম্ ঘ্েঃ০)-_বনবচনাস্ত 

বহু বচণ 

প্রথম পঞ্চ 

দ্বিতীয়া পঞ্চ 

তৃতীয়া পঞ্চভিঃ 

চতুর্থী পঞ্চভ্যঃ 
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বহুবচন 
পঞ্চমী পঞ্চভাঃ 
ষষ্ঠী পঞ্চানাম্ 
সপ্তমী পঞ্চসু 

তিন লিঙ্লেই সমান | 
ন্-কারাস্ত সংখ্যাবাচক সপ্তন্* নবন্, দশন্, একাদশন্, দ্বাদশন্, ভ্রয়োদশন্, 

চতুর্দিশন্, পঞ্চদশন্, ষোডযন্, সগ্তদশন্ এবং অধ্টাদশন্ শব্দ “পঞ্চন্” শবের ন্যায়। 
অন্কুবাদ 

পাঁচটি বাণ-_পঞ্চ বাঁণাঃ | পঞ্চ কন্যা--পঞ্চ কন্যাঃ | পাঁচটি ফল-_ 
পঞ্চ ফলানি। পাঁচজনের সহিত ছঃখ নাই-_ন ছুঃখং পঞ্চভিঃ সহ। 

ষষ্ (4৯) বনুবচনান্ত 
পুংলিঙ 

প্রথম। ষ্ট্ 

দ্বিতীয় ষ্ট 

তৃতীয়া ষড়ভিঃ 
চতুর্থী ষড্ ভা: 

পঞ্চমী ষড ভাঃ 

ষষ্ঠী ষগ্রাম্ 
সপ্তমী ষ্ট্সু 

তিন লিঙ্েই সমান । 
অনুবাদ 

ছয় খতু__ষট খতব: | ছয়জন মিত্র--ষট্ মিত্রাণি। ছয় বালিকা-ষট্ 

বালিকাঃ। 

অষ্টরন্ (10 বন্ছবচনাস্ত 
পুংলিঙ্গ 

প্রথম অফ ্ অষ্ট 

দ্বিতীয়া আম্টী, অফ্ট 
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পুংলিজ 
ততীয়া অধ্টভিঃ, অক্টাভি: 
চতুর্থ অফ্টভা, অষ্টাভ্যঃ 

পঞ্চমী অফঁভ্যঃ, অষ্টাভাঃ 

ষ্ঠা অষ্টানাম্ 

সপ্তমী অষ্টসু, অষ্টাসু 

তিন লিঙ্গেই সমান । 

অনুবাদ 
আটজন বালক--অফৌ। ( অষ্ট ) বালকাঃ। আটটি ফুল-_অফ্ট (অই) 

পুষ্পাণি। আটটি বালিকা__অষ্টৌ ( অষ্ট ) বালিকা: 

কতি (ন০দ 78877) বন্ছবচনাত্ত 

প্রথমা কতি 

দ্বিতীয়া কতি 

তৃতীয়া কতিভিঃ 

চতুর্থ কতিভ্যঃ 
পঞ্চমী কতিভ্যঃ 

ষ্ঠী কতীনাং 

সপ্তমী কতিষু 

“যতি? (85 17080) এবং “তিতি' (50 179119) শব্দের রূপও “কতি? শব্দের 

তুল্য । 

অনুবাদ 

কয়টি ফল দাও-_-কতি ফলানি দেহি । এখানে কয়জন বালক আছে 1? 

কতি বাঁলকা: অত্র তিষ্টস্ভি? কয়জন স্ত্রীলোক স্নান করিতে যাইতেছে ?-__- 

কতি নাধঃ স্লাতুং গছন্তি? 
ইহা! ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যাবাচক শব্দের রূপ অস্তাবর্ণ ও লিঙ্গানুসারে 

হুইয়! থাকে । 
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বিংশতি: যঠি, সপ্ততি' অশীতি, নবতি প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । ইহাদের রূপ 
“যতি? শবের ন্যায়। 

ত্রিংশৎঃ চত্বারিংশৎ ইত্যাদি ত্-কাবান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাদের রূপ “ভূভৃৎ+ 
শবের ন্যায়। 

শত; সহ্ত্র প্রভৃতি শব্দ অকারাত্ত ও ক্লীবলিঙ্গ । ইহাঁদেব রূপ “ফল, 

শব্ের ন্যায় । 

বিংশতি এবং তাহার পরবতী সংখ্যাবাচক শব্দগুলি সর্বদা একবচনে 

প্রযুক্ত হয়। 

পুরণবাচক শব্ধ 
১২৬. যে-শব সংখ্যার ক্রম বুঝায় তাহাকে পুরণবাচক শব বলে। 

যথা--প্রথম, দ্বিতীয় ইতাদি। 

ইহারা বিশেষণের ন্যায় বাবহৃত হুয়। পুংলিঙ্সে অ-কারাস্ত বলিয়! ইহাদের 
রূপ “নর শবের ন্যায় এবং ব্লীবলিঙ্গে “ফল? শব্দের ন্যায় 

স্ত্রীলিঙ্গে প্রথম: দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্ধে আ-যোগে “লতা? শবের ন্যায় এবং 

চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি এবং বিংশ বিংশতিতম ইত্যাদি শব্দে ঈ-কার যোগে 
“নদী? শব্ের ম্যায় রূপ করিতে হয়। 

অনুশীলনী 
১. “ছি” ত্রি+, চতুর? শব্দেব তিন লিঙ্গেই পূর্ণরূপ লিখ এবং “পঞ্চ”, “ষট্”, 

“সপ্তন্ঃ ও “অষটন্* শব্দেব ১ম! ও ৭মী বিভক্তিব রূপ লিখ। 
২* সংখ্যাবাচক শব্দদারা শূন্যস্থান পূরণ কর £ 

-- ফলানি। _ পুত্রাঃ, _ কন্যাশ্চ। _- বালকান্ পশ্যামি | 

__ বালকেধু কশ্চতুরতম:? -_ বালিকাসু কা মালতী ? 
৩. সংস্কতে অনুবাদ কব £ 
তাহার তিন পুত্র ও ছুই কন্যা আছে। সাতদিনের সমাহারের নাম 

সপ্তাহ । এই চিত্রে আটটি বর্ণ আছে। কারক ছয় প্রকার। মাসে বত্রিশ 
দিন। এই মাসের দ্বাদশ দিনে আসিও। দশ বংসর অতীত হইয়াছে। 
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এক শত বালক প্রতিযোগী । এক সহ লোক সভায় উপস্থিত। কয়জন 

বালক দেখানে ছিল? 
৪. অশুঁদ্ধি সংশোধন কব : 

্রয়ঃ পৃস্তকানি অত্র সম্তি। কতয়ঃ নরাঃ আগচ্ছন্? পঞ্চ; নরাঃ 

আগতাঃ | চত্বারঃ বালকান্ পশ্যামি। অত্র শতাণি ফলানি সম্তি। সহত্রাঃ 

নরাঃ অত্র তিষ্ঠস্তি। 

&* পাঁচটি পৃরণবাচক বিশেষণ দ্বার! পাঁচটি বাক। রচনা কর। 



তৃতীয় পন্মিচ্ছিদ 

অত্যপ্ 
[হাবাট৪০.]881,89] 

“ব্যয়” কথাটির অর্থ পরিবর্তন ব1 রূপান্তর | 

যাহার “বায়” বা পরিবর্তন নাই তাহাই অবায়। 
কাতন্ত্র | কলাপ ব্যাক্রণে প্রদত্ত অব্যয়ের সংজ্ঞাটিই সমধিক প্রচলিত £ 

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেযু সর্বাসু চ বিভক্তিষু। 
বচনেষু চ সবেষু যন্ন ব্যতি তদ্ অবয়ম্ ॥ 

১২৭, তিন লিঙ্গ: সকল বিভক্তি এবং সকল বচনে যাহার কোন 

রূপান্তর হুয় না তাহাই অব্যয়। 
অব্যয়ের উত্তর সমুদয় বিভক্তির লোপ হুয়। সুতরাং সকল বিভক্তিতেই 

অবায়ের একই বূপ।; 

১২৮ প্র” পরা, অপ, সম্, অনু, অব. নির্, হুর; অভি, বিঃ অধি? সু 

'উৎ, অতি, নিঃ প্রতি, পরি, অপি' উপ, আ-_এই কুডিটি উপসর্গও অব্যয়। 
উপসরগুলি ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হুইয়! ধাত্বর্থের পরিবর্তন সাধন করে। 

যেমন, আহারঃ, বিহারঃঃ সংহারঃঃ উদ্ধারঃ ইত্যাদি শব্দ “হৃ” ধাতু হইতে 
জাত হইলেও বিভিন্ন উপসর্গ পূর্বে যুক্ত হওয়ায় শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থ বহন 
করিতেছে । প্র; পর! প্রভৃতি কুড়িটি প্রকৃত পক্ষে অব্য়_ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত 
হইলেই ইহাদের নাম হয় উপসর্গ-_উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে?। সা গৃহং 
প্রবিশতি ; গ্ৃহম আগচ্ছতু ভবান্-_ এই ছুইটি বাক্যে প্র” এবং “আ” উপসর্গ । 

অব্যয় শব্দ অজশ্র। বনু ব্যবঙ্গত কতকগুলি অবায় শবের অর্থ ও বাক্যে 

প্রয়োগ প্রদত্ত হইল। 
১. কেবল প্রয়োগের সময় অব্যয়ের র্ ও স্ স্থানে “২? (বিসর্গ ) হ্য। 
যেমন, 'প্রাতর্* স্থলে “প্রাতঃ", “নমস্” হলে 'নমহ”। 



অব)য় ১০৯ 

অব্যক্েন্ন প্রতক্াগ 

অচিরম্ 
€ শীভ্রই--9০০০১ 1 00 0106 ) 

অচিরম্ তত্র গমিষ্ঠামি (শীঘ্রই সেখানে যাইৰ )। 
অতঃ 

(এইজন্য- 5০১ 11161610916 ) 

ক্লাস্ভোহহুম্, অতঃ বিশ্রামং করিষ্ত্ে (আমি ক্লান্ত এইজন্য বিশ্রাম করিব)। 
অতীব 

€ অত্যন্ত” অতিশয়ঃ খুব__৮615* ০1 1000001) ) 

অতীব ল্লীতোহহ্ম্ (আমি অত্যন্ত প্রীত )। 
অত্র 

( এখানে-_1)6165 17616 10 ) 

ক্ষণমত্র তিষ্ঠ (ক্ষণকাল এখানে থাকো )। 
অথ 

(তাহার পর, (20 ), ( যদি-_টি 061: 0172006 ) 

অথ সর্বে গৃহং গতা: ( তারপর সকলে গৃহে গেল )1 
অথ কিম্ 

(হা) 
কিম বৈদেশিকোহয়ম্? অথ কিম। -ইনিকি বিদেশী? হা। 

অস্ভ 

(আজ) 

অন্ত দ্রিবসো বর্ধণমুখরঃ (আজ দিনটি বর্ধণমুখর |) 

এগ্য ভক্ষ্যো ধনুগুণঃ” (আজ ধনুকের ছিলাটিই খাওয়া যাক) 

অধঃ, অধস্তাৎ 

€( নিয়ে 10001 ০519৬ ) 

বৃক্ষস্য অধ; ( অধস্তাৎ) বর্তকন্তিষ্ঠতি (গাছের নিচে একটি বর্তক পক্ষী 

বাছে)। 



১১০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক।' 

অধুন। 

( এখন- 00৬, ৪6 101556100) 

অধুনা গৃহং গমিস্তামি ( এখন বাড়ি যাইৰ )। 
অধুনা ময়া তবানুচরেশ সর্বধা ভবিতব্যম্ (এখন আমি সর্বতোভাবে 

তোমার অনুচর হইয়! থাকিব )। 

অন্তরা 

( মধ্যে, মাঝখানে--69০৮/ 96105 1) 096%/9610, ) 

হরিং রামধ্চ অস্তরা কলহুঃ (হুরি ও রামের মধ্যে কলহু )। 
তম্ মাম্ চ অন্তর উপবিশ (তাহার ও আমার মাঝখানে আসন গ্রহণ 

কর )। 

অস্তরেণ 

( ছাড।, ব্যতীত -__ছ/10008/0 ০3০919%) 

জ্ঞানমন্তরেণ কুতঃ সুখম্? (জ্ঞান ব্যতীত সুখ কোথায়? ) 
রামম্ অন্তরেণ সর্বে আগতাঃ (রাম ব্যতীত আর সবাই আপিয়াছে )। 
[ “অন্তরা” ও “ম্রন্তরেণ” শব্দ যোগে দ্বিতীয়! বিভক্তি হয় ]। 

অপি 

(১. ও-৪15০ ২- প্রশ্নসূচক ৩. সংশয়বাচক ) 
১. অআহমপি গমিস্তামি ( আমিও যাইব )। 
২* 'অপি কুশলী ভবান্? (ভাল আছেন তো )1 

অপি তপো বর্ধতে ? (তপস্যার কুশল তো )? 
৩, অপি চৌরে! ভবেৎ (যদি চোর হয় বা চোর নয়তে। ?)। 

অপি চ 
(তাহ ছাডাওঃ অধিকত্ত--0)০:6০৬০: ) 

সঃ মেধাবী ছাত্রত্তথা সুলেখক:, অপি চ ক্রীড়াকুশলঃ (সে মেধাবী ছাত্র 

এবং সুলেখক, আবার ক্রীড়াকুশলও )। 



অবায় ১১১ 

অলম্ 
[ ১. নিষেধার্থক ২. সমর্থার্থক ] 

১". অলম্ গমনেন ব! অলং গত্বা! (যাইও ন1)। 
২, অলমসৌ পর্বতারোহণায় (সে পর্বতারোহণে সমর্থ, 

নিষেধার্থে অলং যোগে ওয়া, সমর্থার্থে ৪র্থী 

অন্ভাষ 
( তন্থুহূর্তে, তৎক্ষণাৎ 10569100155 ৪6 07106) 

অঙ্থায় নৃপঃ যুদ্ধযাত্রামকবোৎ ( সেই মুহূর্তেই রাক্ছা যুদ্ধযাত্র! করিলেন )। 
আরাৎ 

(১. নিকটে-_0680 ২. দুরে পি ০7) 

গ্রামাদ্ারাৎ বসামি (গ্রামের নিকটেই বাস করি )। 

প্লাবনভয়াৎ সবিতঃ আরাঁৎ বসতিং করোতি ( বন্যাব ভাষে নদী হইতে দূরে 
বসতি স্থাপন করে )। 

ইতি 
১. এই বলিয়! বা এই নামে-104100, ২. এইবূপে-৪০১ 1 0015 

102.11]76], ৩. তাই, এইজন্য-_-$০১ 01)০:610)১ ৪, এই-_01119 | 

১* উজ্জয়িনীতি নগরী আসীৎ ( উজ্জয়িনী নামে নগরী ছিল )। 

দশরথ ইতি রাজাসীৎ (দশবথ নামে রাজ ছিলেন )। 

২, ইত্যেবমাগতোহস্মি ( এইরূপে আসিয়াছি )। 

৩. ন জানে ইত্/হং পুচ্ছামি (জানি না; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি /| 

বৈদেশিকোহহমিতি পৃচ্ছামি 

( আমি বিদেশী, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।) 

৪. ইতার্থঃ ( এই অর্থ) 
ইতুক্ত। গত: € এই বলিয়৷ চলিয়া গেল )। 

ইম্ 
€ এইরূপে-000$ ) 

স ইখম ইদম কৃতবান (সে এইরূপে ইহ! করিয়াছিল )। 



১১২ সংস্কত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

ইদানীং 
( এখন--00%, ৪ 01559101 ) 

ইদানীং ভ্রব্যম্ মহার্ধম (এখন জিনিসের দাম বেশি )। 
ক ইদানীং মহারাজঃ? 

(মহারাজ এখন কোথায় ?) 

হব 
(১. যেমন- 89১ ২. যেন-_89 1টি ৪5 10 ০1৩) 

১* কমলমিব সুন্দরং মুখম্ ( পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ )। 
চন্দ্রঃ গগনস্য দীপ ইব প্রতিভাতি (চন্দ্র আকাশের দীপের ন্যায় শোভা 

পায় )। 

২, “গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুন। ধর্মমাচরেৎ? 
(মৃত ষেন কেশ আকর্ণণ করিয়াছে এইবপ মনে করিয়া ধর্ম আচবপ 

করিবে । ) 

ইহ 
(১, এখানে-1516, ২. এই পৃথিবীতে ) 

১, ইহ্াগচ্ছ (এখানে এসো )। 
২. সর্বমিহ নশ্বরম্ (পৃথিবীতে সবই নশ্বর )| 

উচ্চেঃ 
( উচ্চকৈঃ ) (উচ্চকঠে__৪1০8৫ ) 

স উচ্চৈঃ ( উচ্চকৈঃ ) হুসতি (সে উচ্চকে হাসিতেছে )। 

উপরি 
( উপরে--০৮০:, ৪০০৬৪, 00010 ) 

জলস্যেপরি নৌক! (জলের উপরে নৌকা )। 

খাতে 

(ব্যতীত--»111,09 ) 

জ্ঞানাদ্ (জ্ঞানম্ ) খতে সুখং নাস্তি (জ্ঞান ব্যতীত সুখ নাই )। 



অব্যয় ১১৩ 

খতে সমুদ্রাদন্যঃ কো বিভন্তি বাড়বানলম্? (সমুদ্র বাতীত বাড়বাগ্নি আর 
অপর কে ধারণ করিবে ?) 

| খেতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয় । | 

এব 
(১, -ই-810109, 01195 ২. অবশ্যই--৪৮:615 ) 

ত্বমেব মে বন্ধুর্নান্যঃ কশ্চিৎ ( তুমিই আমার বন্ধু, অপর কেহ নহে ।) 
ত্বমেব জানামি যথাহ্মস্য গৃহরক্ষাং কধোমি? (তুমিই জানো কিরূপে 

আমি ইহার গৃহবক্ষা কবি 1) 
কিং ত্মধুনা গৃহং গমিষ্যসি 1 গমিষ্তামি এব । (তুমি কি এখন গৃহে 

যাইবে ?--অবশ্যই যাইব |) 

এবম্ 

( এইবপে_-0)83 ) 

ক্ষণশঃ বিদ্যামাহর, এবম্ জ্ঞানং বর্ধতে ( প্রতিক্ষণে বিছ। আহরণ কর, 

এইব্পে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় )। 

“এবং বিশ্বাস্য স মার্জাবঃ তরুকোটরে স্থিত: ( এইরূপে বিশ্বাস উৎপাদন 
করিয়|! বিভাল'বৃক্ষের কোটরে রহিল )। 

কচ্ছচিৎ 
(প্রশ্ন জিজ্ঞাসায়-_0. %91011)5 00650191750) 

কচ্চিৎ কুশলী ভবান্ ? (ভাল আছেন তো?) 

কথম্ 
(১. কেন--৮/1)55 ২ কিরূপে 1০৬১ 10৮51798029 ) 

১ কথং ক্রন্দসি? (কাদিতেছ কেন?) 

“কথং মারান্সকে ত্বয়ি বিশ্বাসঃ ?' (তুমি মারাম্নক,ণকিৰপে তোমাকে 

বিশ্বাস করি ?) 

২. কথম্ সৃচিভেছোহশ্সি্নন্ধকারে সমাগতোহসি ? (কিরূপে সৃচিভেচ্ঠ 
এই অন্ধকারে আসিলে ?) 

৮৬ 
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কদা 

( কখন- 1061) ) 

কদা গমিগ্তসি ? ( কখন যাইবে 1) 

কিম্ 
(১. কি 17820 ২. প্রশ্ন করিতে) 8510115 0106911019 ) 

১ কিম করোধি? (কি কবিতেছ?) 
“লোচনাভাং বিভীনস্য দর্পণঃ কিং করিস্াতি 1, (যাহাস চক্ষু নাই, দর্পণ 

তাহার কি কবিবে?) 

২. কিম্ তত্র গমিষ্যুসি? (সেখানে কি যাইবে ?)। 
“মণিন| ভূষিতঃ সর্প: কিমসে। ন শয়ংকরঃ?" (সর্প মণি দ্বার! ভূষিত হইলেও 

সেকি ভয়ঘ্ধর নঠে ?) 

কিমু (প্রশ্নে বা অবপারণে ) 
“নিাণদীপে কিমু ততলদানম ? (ষে প্রদীপ নিভিয়! গিয়াছে উহাতে 

তেল দ্দিযা আর কি হইবে ?) 

একৈকমপ।নর্থায কিমু যত্র চতুষটয়স?' €(এক-একটিই যেখানে অনর্থ 

ঘটায় সেখানে চারিটিই বিগ্বমাণ থাকিলে কি ব| না হইবে ?) 

কিল 

( নিশ্চয়ই-_-৮611155 1006৫, এইপ্প জনশ্রুতি যে_ 
(0 0611016 080101012), 

“অনন্তপারং কিল শবদশান্ত্রম+ ( শবশান্ অসীম এইরূপ জনশ্রুতি )। 

কুতঃ 
(১. কোথা হইতে-__ড/1161106, ২, কোথায়--ড1)615 ) 

১. “কৃততস্ত্বং বিলম্বাদাগতোহসি ?” (কোথা হইতে এত দেরি করিয়! 

আসিলে ?) 

২. “আমুরযাতি দিনে দিনে নরাণাং কৃশলং কুতঃ!, (দিন দিন আয়ু 

কমিতেছে; মান্ষের আর কুশল কোথায়?) 



অবয় ১১৫ 

কুত্র 
(কোথায় -৮/1)015 ) 

কুত্র বসি? (€ কোথায থাকো 1?) 

কুত্রাপি 
( কোথা ও- 5০15০৬11010, 09 ৬/11019 ) 

ইপং কুত্রাপি ন দৃশ্টতে ( ইহ। কোথাও দেখা যায় ন|)। 

কৃতম্ (নিষেধার্থক অব্যয় ) 

কৃতম্ বিবাদেন (বিবাদ কবিও না )। 

কৃতে 

(কোন কিছুধ স্বার্থে ব| কোন কিছুর জন্য-_017 1180 581০ ০1) 

দেশস্য কৃতে সর্বং তাজ ( দেশের জন্য সব ত্যাগ কর)। 

অল্লস্য কৃতে বহু ম| তাজ ( খল্পের জন্য ব€কে তাগ কষ শা)। 

কেবলম্ 

( কেবল, শুধু__0015, 070101) ) 
শাহারং গৃহ্গাতি, কেবধলং ক্রন্দতি (আহার গ্রহণ করে ন!, কেবল 

কাদে )। 

হরের্শামৈব কেবলম্ (শুধু হবিনামই সার করা উচিত )। 
কক 

( কোথায়_-%1)616 ) 

ক গচ্ছসি? (কোথার,ম।ইতেছ ?) 

হইবার প্রঘুক্ত হইলে প্রবল পার্থকা বৃঝায় | 
ক সূর্ষপ্রভবঃ বংশ: ক চাল্পবিষয়া মতি: (কোথায সূর্যবংশ আর 

কোথায় অল্লবৃদ্ধি আমি )! 
কচিৎ 

(কোথাও-_10 80706 1018.00১ 5010)9%/1)915 ) 

কচিৎ কৃষ্ণঃ, কচিৎ ধবল: ( কোথাও কালো, কোথায় বা সাদ )। 
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থ্জু, 
(১, নিশ্যয়-_150990, ০610510195 ২. নিষেধার্থে ) 

১. ত্বং খলু কৃতী (তুমিই কৃতী )। 
২, খলু গন্কা (যাইও না )। 

চ 
(ও, এবং-_200, ৪19০ ) 

রাষঃ শ্যামশ্চ হসতঃ (রাম ও শ্যাম হাসিতেছে )। 

চিরম্ 
(১. অনেকক্ষণ, দীর্ঘকাল-_1008, [০ ৪ 1018 (100৩, ২. চিরকালের 

জন্য-_-101 2৮০1, ) 

১. চিরম্ বৃ্টির্ভবতি ( অনেকক্ষণ ধবিয়া বৃষ্টি পডিতেছে )। 

চিরং জীব ( দীর্ঘকাল জীবিত থাক )। 

২* ন চিরম্ ভিষ্ঠতি কিঞ্চিৎ ( চিরকাল কিছু থাকে না)। 
. চিরম্ স্থলে চিরেণ' চিরাষ, চিাৎ, চিরস্য ইত্যাদি অব্যয়ও একই অর্থে 

ব্যবহৃত হইতে পারে । 1 

চেৎ 

( যদি-__11 ) 

ময়! সহ গচ্ছসি চেৎ, ক্ষণমপেক্ষষ (আমার সহিত যদি যাইতে চাও» 

ক্ষণকাল অপেক্ষা কর )। 

[ “চে? বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয় ন]। ] 

ছু 
( কখনও-_৪৮৩: ) 

(ন জাতু-_কখনও না, 8৪৩] ) 

ন জাতু শিশ্বঃ মধুরায়তে ( শিশ্বফল কখন মধুর হয় না)। 
জোষম্ 

( নিঃশব্দে, শীরবে__81161615 ) 

সর্বে জোষম তিষ্ঠস্ডি (সবাই নীরবে আছে )। 



অব্যয় ১১৭ 

(এখনই, তৎক্ষণাৎ _-11010601966155 ৪ 010৩ ১ 

ঝটিতি গৃহং প্রবিশ | 

তু 

(তাই, সেইজন্য-_-৪০, 1116166016 ) 

অসুস্থোহহম্ঃ অগ্য বিগ্ভালয়ং ন গমিষ্তামি (আমি অসুস্থ, তাই আজ 
বিদ্যালয়ে যাইব না )। 

ততঃ 
(১. তাহার পর--01)60 ) ২. সেইদিকে, সেখানে বা সেখান হইতে ) 

১, ততোহসৌ গৃহং গতঃ (তাহার পব সে বাডি গেল )। সাগ্রহ্ প্রশ্বে £ 
(দ্বিরুক্তি ) ; তততস্ততঃ? (তাবপব? তারপর?) 

২. যতো ধর্মস্ততঃ সুখম্ (যেখানে ধর্ম সেখানেই সুখ )। 
তত্রে 

( সেখানে__6£০ ) 
তত্র গচ্ছ ( সেখানে যাও ) 

“দদূ্রা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্* (ভেকেরা যেখানে বক্তা 
সেখানে মৌনই শোভন )। 

তথা। 

(সেইরূপে বা সেইভাবে--9০১ 116655196) . 
যথা নিযুজোহস্মি তথা কবোমি” (যেরূপে নিযুক্ত আছি সেইরূপই কবিব)। 

তথাপি 
€ তবুও ৪1111, 1)0/6৬61) 

বর্ধণং প্রবলমাসীৎ, তথাপি কার্ধবশাৎ গৃহাদ বহিরগচ্ছম্ (প্রবল বৃষ্টি ছিল, 
তবুও কার্ধবশত গৃহের বাহিরে গিয়াছিলাম )। 

নঃ নে 

€( না; নয় ০) 

তদৃগতং কিঞ্চিদিপি ন জানামি (তাহার বিষয়ে কিছুই জানি না )। 
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«ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ( মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই )। 
গানাৎ পরতরং নে! হি (গানের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই )1 

এঅস্মাকং যানি সুচরিতানি তাপি ত্বয়োপাস্যানি, নো৷ ইতরাণি” (আমাদের 
যেগুলি সুচরিত তুমি শুধু সেগুলির উপাসন| করিবেঃ অপব কিছুর নহে )। 

নক্তম্ 
(রাত্রিতে--8 10151) ) 

নক্তং দীপান্তি তাবকাঃ (রাত্রে তারকার! দীপ্যমান হয় )। 

লনু 

(প্রশ্ন অবধারণ+ অন্ুজ্ঞা অনুনয়, ইত্যাদি বুঝাইতে বাক্যের আদিতে 
প্রযুক্ত ) 

প্রশ্নে £ নন্ন অছযৈব যামি? (আজই যাইতেছি ?) 

অবধারণে £ নন” ত্বমেব ইদমবদঃ ( তুমিই তে! একথা বলিয়াছ)। 
অনুজ্ঞায় ঃ ননুঃ অগ্ভৈধ গচ্ছ ( আজই যাও )। 
অনুনয় £ নন” ক্ষুত্রমুপহারমিমং গৃহ্বাতু ভবান্ (দয়। করিয়। ক্ষুদ্র 

উপহারটুকু গ্রহণ করুন )। 

নমঃ 
(ন্ষফ্ার- 98100801010 ) 

নমঃ শিবায় €( শিবকে নমস্কার )। 

নান! 

(বিনা ৮16০০) 

নানা জ্ঞানং বৃথা জীবনম্ (জ্ঞান বিনা জীবন বৃথ। )) 

নাম 

(১. নামে__6১ 11905, ২* অবধাঁরণে ) 
১, আসীৎ কাঞ্ধী নাম নগরী ( কাধীনামে নগরী ছিল )। 

২, নি খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো! নাম” (যাহারা ধীমান তাহাদের 
বৃদ্ধির অগোচির কিছু নাই, ইহা নিশ্চিত )। 
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“বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম; (বিনীত বেশে তপোবনে 

প্রবেশ করিতে হয়, ইহা! তে! সকলেরই জান] কথা )। 

নিকষা 

(নিকটে_ি5৪£ ) 

গৃভং শিকষা উদ্ভাশম্ (বাড়ির নিকটেই উদ্ভান )--পশিকষা” শবযোগে 
দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। 

নীটৈঃ 

( নীচে, নীচের দিকে-_-৫০%/71%/213 ) 

নীচৈঃ পশ্য ( নীচেব দিকে তাকাও )। 

“শীচৈ গচ্ছতুাপরিচ দশা চক্রনেষিক্রমেণ' ( চক্রনেষির ন্যায় মানুষের ভাগ্য 

একবার শীচে যায় একবান উপরে যায় )। 

নু 

( সংশয় বা সান্দেহ ব| সন্দিগ্ধ প্রশ্ন বুঝাইতে ) 

কিং গু রামস্তম? (তুমি কি রাম?) 

পেপ্রে। নু মায়! হু মতিভ্রমে| হু! (এ কি স্বপ্ন” না মায়া, না! মতিত্রম | ) 

নূলম্ 
( অবশ্যই-_০51081171]9 ) 

নৃণং ত্বম ইদং জানাসি ( তুমি ণিশ্চয় ইহা! জানে|)। 

'খলঃ করোতি দু্তিম্ নূনং ফলতি সাধুষু” (খল ব্যক্তি কৃকর্ম করেতাঞার 

ফল কিন্ত অবশ্যই আগিয়! পডে সাপুদের উপর )। 

নোচেৎ 
নতুব।, বা--:961)91/159) 86 1001 ) 

'দুরমপসর নোচেৎ হস্তব্যোহসি” (দূর হও নতুবা বধ করিব )। 
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পরম্ 
(১. অতিশয়-_£1686155 56110515155 ২. কিস্তু--০০৫) 

১, সঃ পরং হ্বক্টঃ (সে অতিশয় আনন্দিত )। 

২. স দরিদ্ঃঃ পরং সঙ্জনঃ (সে দরিব্র কিন্তু সজ্জন )। 

পরিতঃ 
( চতুদ্দিকে--৪£০৪7৫ ) 

গৃতং পরিতে। রৃক্ষাঃ (বাঁডিব চতুধিকে গাছ )। 
পুনঃ 

(১. পুনরায়_-2.8৪11 ১ ২, কিত্ত-_110%/০০1-) 

১ পুনম ধষিকো ভব ( মাবাব মৃধিক হও 9] 
২. স ক্রোশং চলিতঃ, ণ পুনঃ ক্লান্তঃ (সে একক্রোশ পথ চলিয়াছে, তবে 

ক্লান্ত হয় নাই )। 
কিং পুনঃ (মেকথা আর বলিতে-_701 60 97681. 06) 

খাষুপ্রভাবাঁৎ ন যমাইপি মাং প্রহৃতং শরোতি কিং পুনঃ অন্যহিংআঃ 
(খ্ধিপ্রভাবে যমও আমাকে প্রহাব কবিতে সমর্থ নহেন, অন্য হিংঅ প্রাণী 

তো কথাই নাই )। 
পুরা 

( পুরাকালে, প্রাচীনকালে- ঠ 210012100 01099 ) 

আসীৎ পুর! মিথিলায়াং জনকো! নাম নৃপতিঃ ( পুবাকালে মিথিলায় জনক 
নামে রাজ। ছিল )। 

পৃথক্ 
( পৃথক্__016910711, পৃথকরূপে__ ৫1661611015 ) 

ইদম্ তম্মাৎ পৃথন্ ( ইহা! উহ! হইতে পৃথক )। 
মিশ্রিতমপি জলে তৈলং পৃথক্ তিষ্ঠতি ( জলে তৈল মিশ্রিত করিলেও ইহ! 

পৃথকরূপে থাকে )। 
প্রভৃতি 

(হঈতে-__91096, 0] ) 

বাল্যাৎ প্রভৃতি এম ভূত্যঃ মদৃগুহে তিষ্ঠতি (বাল্য হইতেই এই ভূতাটি 
আমার গৃহে আছে )। 
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প্রসহা 

( বলপূর্বক-_£০:91615 ) 

প্রস্া সিংহঃ কিল তা* চকর্ম” (সিংহ বলপূর্বক তাহ।কে আকমশ 

করিল )। 

প্রাক 
( পূর্বে_০1976, [5৬101191) ) 

স সুর্ধোদয়াৎ প্রাক্ গঙ্গায়াং ্লাতি (সে সৃধোদয়ের পৃবে গঙ্গায় স্লান কবে)। 
প্রাগেব যৌবনদশায়ামহমতিদ্রব্ত্ত আসম্”৮-(পৃবে যৌবনকালে আমি 

অতিশয় দুর্তি ছিলাম )। 

প্রাতিঃ 

( প্রভাতে-_-1 1116 11101111716 ) 

সপ্রাতরুথায় নদীতটে ভ্রমতি (সে প্রভাতে উঠিয়! নদীতটে শ্বমণ কবে)। 
প্রাস্সঃ (প্র।য়েণ ) 

( প্রায়ই-_-০£167, প্রধানত+-1009015 ) 
১. প্রায়ঃ প্রতায়মাধত্তে স্বগুণেষ্ভমাদবঃ' (প্রায়শই উত্তম ব্যক্তিদের 

আদর নিজগুণের প্রতি প্রতায় জন্মাইয়৷ দেয়)। 

প্রায়: ক্ষোভাৎ স্বমহিমানং প্রতিপদ্যতে হি জন্তবঃ (প্রায়শই মান্নুষ কোন 

ক্ষোভ হইতে ফ্মহিম। উপলব্ধি কবে )। 

২. ভারতবাদিনঃ প্রায়েণশ কৃষিজীবিনঃ (ভারতবাসীব! প্রধানতঃ 

কৃষিজীবী )। 

ভূশম্ 
( অতাস্ত-_-৬৪1%, ৬০1 07001) ) 

স। বালিক! ভূশং বোদিতি ( বালিকাটি খুব কাদিতেছে )। 
ভোঃ 

( ওহে, হে-108119- সন্বোধনে ) 

ভোঃ, কন্তং ভোঃ (ওহে তুমি কে)। 
ভোঃ ভোঃ পাস্থাঃ শৃণুত (ওহে পথিকগণ, শোনো )। 
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মা 

(নিষেধার্থক অব্য়_-৫০ 201) 

“ম! কুরু ধনজনঘৌবনগবম্* €( ধন জন ও যৌবনের গর্ব করিও না )। 
“মা ব্য়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্? € অপ্রিয় সত্য বলিবে না )। 

মিথঃ 
(১. পবস্পর--6801) 00001, 19590061 ; ২. গোপনলে--89০1:119 ) 

১. তে মিথো জল্পন্ত্। মার্গে প্রচলিতে। ( তাহার] পবস্পর গল্প করিতে 
করিতে পথ চলিতেছে )। 

২. অথ তে জমেতা মিথঃ মন্রয়াঞ্চন্রুঃ (তাহার পব তাহাঁবা মিলিত 

হইয়! গোপনে পরামর্শ করিল ) 

মিথ্যা (মুষা ) 
( মিথা--& 116 ) 

ন খলু মিথ ব্রবীমি (ম্বামি মিথ] কথা বলিতেছি না )। 

“ন হি প্রিয়ং প্রবক্ঞুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতিষিণ:'-( হিতৈষীব। প্রিয়জনকে 
মিথ্যা বলিতে চান না)। 

মৃধা 
(রথা_-৬৪1৮, 6০170 001090959 ) 

মুপ! ঢেষ্টিতোঁহমি, এতন্ন প্রাপাম্ (বৃথা চেষ্টা করিতেছ, ইহা পাইবাব 

নহে )। 

ত্র 
( যেখানে- 1616 ) 

মত্র সাধনং তত্রৈব ধনম্ ( যেখানে সাঁধশা, সেখানেই সম্পদ )। 

যথা 
( যেমন-_ ৪9) 

যথা কর্ম তথা ফলম্ (যেমন কর্ম, তেমণি ফল )। 

যথা বদসি তথা করোঁমি ( তুমি যেমন বলিবে, আমি সেইরূপই করিব )। 
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যদ 
€(যখন- ৬1701 ) 

যদা ধনং তদ] মিত্রম (যখন সম্পৎ, তখনই বন্ধু )। 
ঘেদা যদ হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত 
অভ্যু্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ 1” 

(যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যুখান হয় তখনই আমি 

নিজেকে সৃষ্টি কৰি )। 
যদি 

(যদি-11) 
ধদি সাফলামিচ্ছসি শ্রষং কুরু (যদি সালা চাও পরিশ্রম করে )] 
“যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ”? (ত্র করিয়াও যি সাফল্য 

ন] আসে, তাহাতে দোষ কি ?)1 
যস্পি 

( যদিও__21011088। ) 

যছ্যপ/হং দধিদ্রঃ তথাপি অপমং ন যাচে ( যদিও আমি দরিদ্র তবু অপমের 

নিকট কিছু চাতি ন1)। 
যাবৎ 

(১, যতক্ষণ_-83 1016 ৪5; ২. পর্যন্ত 9) 

১, “তাবদ্ধি শোভতে মূর্খ: যাবৎ কিঞ্চিম ভাষতে?" (মূর্খেব ততক্ষণই 

শোভ! যতক্ষণ নিবাক )। ২* নদীং যাবৎ গচ্ছ ( নদী পর্যন্ত যাও )। 

বরম্ 
€( ববং-996661) 

ধনাৎ বিছ্বা। বরম্ ( ধন হইতে বিদ্যা শ্রেয় )। 

বরম্ অনশনম্, ন পুনঃ ঘাচনম্ (বরং অনশন ভাল: তবু যাঙ্র। নয় )। 

বিন! 
(বাতীত-_%/1117001) 

“বিন! বিধুরদর্শশং স্বামিনোহনুজীবিষু মন্দার! ভবস্তি (বিপদ্বর্শন বিন! 
প্রভুর ভূত্যদিগের প্রতি মন্দাদর হন )। 
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শনৈঃ 
(ধীরে ধীরে__51915, £:808115 ) 

সর্পঃ শনৈরাগচ্ছতি (সর্পটি ধীরে ধীরে আসিতেছে )1 

“শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থ। শনৈঃ পর্বতলজ্ঘনম্* ( পথ পরিক্রমা কাথা! গেলাই, 
এবং পব্ত লঙ্ঘন দ্রুত সাধিত হুয় ন1, হয় ক্রমে ক্রমে বা ধীবে ধীরে )। 

শব? 

( আগামী কাল-_(0170110৬ ) 

বরমগ্য কপোতঃ ন শ্বো ময়ুরঃ, (অদ্য কপোতটি বরং ভাল, কালকে 
ময়ুরটিও নয় )। 

সকৃৎ 
€( একবার-_-01০০ ) 

স দিনে সকৃৎ খাদতি (সে দিনে একবার খায় )। 
গন্ভঃ 

(সগ্য, এখনই- 1050 100৬ ) 

সগ্ভঃ স আগত: (সে এইমাত্র আসিয়াছে )। 
“সছ্যঃ এব সুকৃতাং হি পচাতে 

কল্পবৃক্ষফলপন্সি কাজ্কিতমূ। 

(যাহাদের সুকৃতি আছে তাহাদের অভীষ্ট কল্পরক্ষফলের ন্যায় পবিণতি 
লাভ করে )। 

সপদি 

( সছ্ঃ তৎক্ষণাৎ এখনই-_]056 1007, ৪ 0006 ) 
সপদি গৃহং গচ্ছ € এখনই বাড়ি যাও )। 

বাণাহতঃ ক্রৌঞ্চঃ সপদি ভুমৌ পপাত (বাণাহত হইয়া ক্রৌঞ্চ তৎক্ষণাৎ 
ভূমিতে পড়িয়। গেল )। 

অহ 

( সার্ধং, সমং, সাকম্, সহিত-_আ0) ) 
ত্বয্! সহ কো! গমিষ্ঘাতি? (তোমার সহিত কে যাইবে )1 
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স্ছানে 
(ইহা! ঠিকই হইয়াছে যে_11 15 0810 10100610120 

স্থানে ত্বং যথাশক্তি চেিতবান্ (যথাশক্কি চেষ্টা “শিয়া তুমি ঠিকই 
করিয়াছ )। 

তম 

(লট্-এর সহিত “ম্ম* যোগ কবিলে অতীত কাল বুঝায়) 
স গৃহং গচ্ছতি স্ম (সে গৃহে যাইতেছিল )। 

হি 

(১. অবধারণে; ২. কারণ-_-6০০80150 ) 

১. ভিন্নকচিহি লোক: (মানুষে কচি যে বিভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই)। 

২, ত্বামেব যাচে, ত্বং হি মে শবণম্ (তোমাব নিকটেই চাঠিতেছি, কারণ 
তুমিই আমাঁব একমাত্র আশ্রয় )। 

(“ভি বাকোব প্রথমে প্রযুক্ত হয় না। ) 

হাঃ 

( গতকলা-__5৫96০:৫05 ) 

হাস্তং কুত্র গতবান্? (গতকল্য তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? ) 

অন্বাদ 
মাধব বা যাদব আপুক-_মাধবো যাদবে! বা আগচ্ছতু । সফল প্রয়াস 

বরং ভাল; তবু নিক্কিয়তা শয়--বরং শিক্ষলঃ প্রয়াস ন পুনঃ নিদ্রি়তা। 
সকাল হইতে তৃমি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ ?প্রাতঃ প্রস্ভৃতি কস্মৈ 
প্রতীক্ষদে? বন্ধু ছাডা জীবন যেন শূন্য-_বিন! মিত্রং শূন্যং হি জীবনম্। 
একবার চেষ্ট1 কর-_-সক্কৎ চেউত্ব। সঙ্জনেব গুণকীর্ভন করিযাছি, ভালই 
করিয়াছি_স্থাঁনে সজ্জনস্য গুণকীর্তনং কৃতং ময়া। বিষ হইও না; সকলের 
জীবনেই ছুঃখ আছে-_মা বিষাদং গচ্ছ। সর্বেষাং জীবনেদেব হৃ:খমন্তি। 
এখন দ্রব/মূলা অতিশয় বৃদ্ধি ,পাইয়াছে__ইদাঁনীং ভ্রব্যযূল্যং অতিরদ্ধিং 
গতম। কাহার জন্য সবস্ব ত্যাগ করিতেছ_কস্য কৃতে সর্বং ত্জসি? 
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এইরূপে বেল! অতিক্রান্ত হইল-__এবমতিক্রান্ত। বেলা । অবিলম্বে সকল 
কথা তাঁহাকে জানাও--অন্াক্ব সর্বং তন্মৈ জ্ঞাপয়। আমাকে ভুলিয়া গেলে 
কিন্ধূপে? কথং বিদ্বৃতোইসি মাম্। কৃঞ্ণ কংসবধ করিয়াছিলেন বলিয়া 

শোন| যায়_জঘান কংসং কিল বাসুদেব: | সম্ভবতঃ অরুণই পারিবে, বরুণ 
পারিবে না-_-অরুণ: কিল শক্ষাতি, ন বরুণ; | আপনি নীরব হইয়া আছেন 

কেন?--কথং জোষমাস্তে ভবান্? সৌভাগাক্রমে আমরা জধী হইয়াছি 
_দিষ্ট্যা বিজয়িনো বয়ম। হরি, যব ও মাধব ভ্রমণের জন্য দুরদেশে 
যাইতেছে__হুরিঃ যটুঃ মাধবশ্চ ভ্রমণায় দূরদেশং গচ্ছপ্টি | 

অনুশীলনী 

১. অব্যয় কাহাকে বলে? নিয়পিখিত অবায় দ্বারা বাকা রচন| কর £ 

অন্তর1, ইহ এবম্, জাতুঃ জোষম্* নুনম্, ভূশম্, প্রসন্? মুধা» স্থানে, শাঃঃ 

হাঃ | 

২., শূন্স্থানে উপযুক্ত অবাধ বসাও £ 

_্ধযাৎ সতামপ্রিয়ম । -গচ্ছসি? স সৃধোদয়াৎ_উত্িষ্ঠতি । -অগ্ভ 
কপোতঃ, ন_মযূরঃ। তং সজ্জনঃ-দ্ধাণাঁমি | 

৩. প্রথম সাবিতে অবায় এব দ্বিতীয সাবিতে উহ্বাদের অর্থ বিপর্যস্ত 

ভাবে আছে। উভাদিগকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত কব £ 

নক্রম্ এহবাপে 
সরুৎ নিকটে 

অধুন! রাত্রিতে 
নিকষ! এখন 

ইণ্থম একবাব 

৪. অশ্ুদ্ধি সংশোধন কর £ 

স বনষ্য আরাৎ বসতি। কুত্রং তিষ্ঠতি ভবান্? পিতুঃ সহ গচ্ছতি পুত্রঃ। 
পৃরায়াং দশরথনামা রাজ! আসীৎ। রামশ্ শ্যামস্তত্র গচ্ছতঃ | গৃহস্) পরিতঃ 
রক্ষাঃ। প্রাতে ভগবস্তং স্মর। 
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&* সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 

অনর্থক কথা বলিও না। আগামী কল্য সে কলিকাতায় আসিবে । 

সেখানে যাইও না, এখানে থাকো । কেন কাদিতেছ? €স "ত্যন্ত ক্ষুধার্ত। 

ঈ্শীবনে সাফল্য চাহিলে পরিশ্রম কর | সুধা গতকাল বিছ/ণ্য়ে ষায় নাই। 
শত্য কথ! বল: না হইলে শান্তি দিব। যদিও সে পীভিত, তবৃ পরীক্ষ। দিবে । 
একবার চেষ্টা কব, চেষ্টা! কবিয়াও সমল ন1 হইলে দোষ নাই । শখবোগকে 

ওুধধ দিয়া কি হইবে ? রাম পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার 
ভাই পাশ করিয়াছে । অনেক সদস্য অশ্পস্থিত, তাই সভা! হুইবে না। 

৬. অবায়গুলির প্রযোগ লক্ষা কর এবং উদ্ধৃতিগুলিকে বাংলায় অনুবাদ 

কর : 

ভাগদাশি পূবতপস। খলু সধিদ্তানি 

কালে ফলস্তি পুক্ষস্য ঘথৈব রক্ষাঃ |" 

“বীরপুকষঃ কশ্চিদয়ং শশম | 

ভিরণ্যকো। বরাতে? মিত্র লু গন্তবাম্ ?, 

“স এব জ্যোতিষাঁং জ্যোতিঃ স এব পরমেশ্ববঃ |" 

“নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে |" 

“রুক্ষ ইব স্তন্দো! দিবি তিষ্তে।কঃ 1” 
“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ. গচ্ছতি ন মনঃ17 

“ন হিজ্ঞানেন সদ্ৃশং পবিব্রমিহ বিদ্যতে |” 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শামাতি | 

“ততঃ স প্রযতে। বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাঙ্গণৈঃ সহ 

রাঁষং রত্বময়ে পীঠে সহসীতং ন্যবেশয়ৎ |? 



চতুর্থ পন্লিচ্ছেদ 

ণতব ও যত্বব্িধান 
(দস্ত ন-এর মুর্ধন্য ণএ রপাস্তর ) 

পভুবিপান 

সংস্কতের বিশেষ উচ্চারণের ফলে দন্ত ন্ কথণও কখনও মূর্ধন্য ণ-এ 

পরিণত হয়। যেমন-_ 

নৃ+ন্+আম্-নৃণাম্। “নৃণাম্” স্থলে এখানে পূর্ববর্তী “কারের প্রভাবে 
ন্, ণ-এ পরিণত হইয়াছে | 

১২৯. দন্ত্যন কোন্ কোন্ স্থলে মূর্ধন্য ণএ পরিণত হইবে যে-নিয়ম 

তাহা শির্দেশ করে তাহাকে পত্ববিধান বলে। 

+১৩০, ধা রা র্ ষ এই চারিবর্ণের পর একই পদে দস্তা ন্ থাকিলে, 

উন মূর্ধন্য ৭. ভয়, 
খকারের পর £ তিসূণাম্। 
কারের পর £ পিত্ণাম্। 

র্এর পরঃ চতুর্ণাম্  চতুর্ ন্ আম্, ন্*ণ্ ] 

ষ. এর পর £ তৃপ্গ তৃষ্ শআ? নৃশ্ণ ] 

শবাণাং মাতুলক্রম: | 
ভ্রাতংণাঁং মঙ্জলং কাম/ম্। 

চৌরঃ ধনং মুষ্ঠাতি | 
শরৎ চন্দ্রশোভাং পুষ্ণাতি | 

[ ষণ_ঃজ ] 

১, বষাভাাং নো ণঃ সমান পদে । (৮1৪1১) 

র্ও ষ..এব পর “ন' ৭ হইবে । 
ঝবর্ণাচ্চেতি ব্জবাম্ (বা) 
-ঞ্ঝ বর্ণের পরে ইহাও বস্তব্য | 
অর্থাৎ খ (ধর) বৃ ও ষ.-এর পর ন্ণহষ। 



ণতৃ ও যত্ববিধান ১২৯ 

১৩১. (ক) খ ধা র্ ও য-এর পর স্বরবর্ণ ক-বর্গ' প-বর্, য্ রৃব্ হু 
এবং ং বাবধান থাকিলেও একপাদ দস্তা ন্ মূর্ধন্য প. হয় ।২ 

চরণম্ [ চর্ অন-্ণ ম্, এখানে “র্*-এব পর “অ” বাবধান আছ । 

অর্কেণ (অর্ কৃ এ ন-স্ণ, এখানে রৃ-্এর পর “কৃ এবং “এ'-এর 

ব্যবধান আছে। 

সর্পেণ . সরু প্ এ ন১ণ» এখানে র-এব পর প্ ও এ আছে। ] 
লক্ষ্মণ: [ লকৃ ষ্ ম অ ন:-স্ণঃ এখানে “র্্-এর পর] 
রুক্সিণী র্ উ কৃম্ ইন্খঈঃ এখানে র্-এব পব উ, কৃ (প-বাঁয় ) 

এবং ই-স্বর বাবধান আছে |] 

বৃংহণম্ [ ব. খং হু. অন্ণ. অ ম্, এখানে “খা” কারের পর ং, হ. এবং 

অব্যবধান আছে। ] 

্রান্মণঃ পুত্রেণ আগচ্ছতি । 

আর্তত্রাণায় বঃ শন্ত্রম | 

গ্রহাণাম্ স্বালোকো নাস্তি। 

(খ) থক: র্ষ.-এর পর স্বরবর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ' ব হ এবং ং ছাড। অন্য 
বর্ণ ব্যবধান থাকিলে দস্ত্য ন্ মুর্ধন্য হয় না। 

অনা [অর্চ অন্মা] অর্জনমূ [অর্জ. অন্অম্, এ সকল 

স্থলে র্ এর পর চ বর্গ বাবধাশ আছে বলিয়! দস্ত্য ন্ মূর্ধন্য হইবে না। 

(গ) একপদে না হইলে কাবণ থাকা সত্বেও মূর্ধন্য হইবে না। 
রথুনন্দনঃ [. এখানে রঘু (প্ অ ঘ উ) শবে রৃ-এর পর স্বরবর্ণ ও 

ক-বর্গেব ঘ বাযবপান থাকা সত্বেও, “রঘুনন্মনঃ? হইবে ন1১ কারণ, “নন্দন? কথাটি 

পরপদে আছে । | 

এইরূপ” ত্রিনেত্রঃ দুর্নাম প্রভৃতি । 

২* অট্কুপবাউত্ুম্বাবাযেহপি (৮191২) 

অট্( স্বরবর্ণ ও হ য.ব.র্)কৃ(ক-বর্গ ) পু( প-বর্গ ) আও (আ1) নু (২) ব্যবধান 
থ|কিলেও হুয। 

৯ 



১৩০ স্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

১৩২ পদের অন্তস্থিত দস্তা ন্ মুর্ধন্য হয় না।* 
নরান্ হুরীন্, গুরূন্ ভ্রাত,ন্, বৃষান্। 

১৩৩. ণত্বের কারণযুক্ত অ-কারাস্ত (প্র, পূর্ব, অপর ইত্যাদি ) শব্দের 
পরব্তা অহ্ক শব্দের দস্তা ন্ মূর্ধন্য ণ. হয়।* 

প্রাঃ, পূর্বাহ্ঃ অপরাহঃ | 

১৩৪, পর, পার, উত্তরঃ চান্দ্র, নার ইত্যার্দি শব্দের পরবত্তাঁ “অয়ন” 

শবের দত্তয ন্ মুরধন্য ৭ হয়।* 
পরায়ণম্, পারায়ণম্, উত্তরায়ণম্, চান্দ্রায়ণম্, শারায়ণঃ, রামায়ণম্। 

১৩৫. অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরব্তা “নী” শব্দের দত্ত্য ন্ মূর্ধন্যু ণ. হয়। 

অগ্রণী ( নেতা ), গ্রামণী (গ্রামেব নেতা )।. 

১৩৬. প্র” পরা, পরি, নির্_-এই চারি উপসর্গের ও অন্তর শব্দের পর 
যদি নম, নী ইত্যার্দি কতকগুলি ধাতু থাকে তাহ! হইলে ইহাদের দস্ত্য ন্ 
মুরধন্য ণ, হয়।* 

নম-প্রণমতি, প্রণামঃ, পরিণামঃ, পরিণতি: | 

নী-_প্রণয়তি, প্রণয়:, পরিণয়ঃ, নির্ণয়ঃ। 
হু প্রণবঃ। 
অন্-প্রাণঃ 

১৩৭. কতকগুলি শব্দের মূর্ধন্য মৌলিক, অর্থাৎ ইহা “ন্-এর 
বিকারজাত নহে। এইরূপ মুর্ধন্যকে জ্বাভাবিক পত্ব বলে। 

পপ সি শত 

৩. (ন) পদান্তস্থা। (৮181৩৭) 

৪, অঙ্োইদস্তাৎ (৮191৭) 

৫. পৃবপদাৎ সংজ্ঞাযামগঃ (৮1৪1৩) 
সংজ্ঞ। বুঝাইলে পুপদপ্কিত নিমিত্তের পৰবতা ন্ প. হ্ষ, কিন্তু ব্যবধান থাকিলে হৃষ না। 

উপসর্গাৎ বুলমূ। 
৬. নদ্, নম্, নশ, নহ্ নী? নু নদ, অন্। হুন্। 

উপনর্গাদসমাসেহপি ণোপদেশস্য। 



ণত্ব ও ষত্ববিধান ১৩১ 

মনে রাখিবার সুবিধার জন্য এইরূপ শবের একটি তালিকা ছনে গীঘিয়া 
দেওয়া হইল : 

মাণবকো বণিক্ স্থাণুঃ কংকণং নিপুণঃ ঘুণ, 
কল্াযাণং লবণং পুণাং তৃণে! বাণে। বাণী গুণ: । 
বেণী বীণ! গুণী কোণ: শোণিতমাপণো! মণিঃ 
বিপণির্গণিতং পাণির্ধোণাইণুঃ নিকণঃ ফণী ॥ 

অনুশীলনী 

১. ণর্থ-বিধির মূল নিয়মগুলি উদ্বাহবণসহ আলোচন] কর । 

২, স্থুলাক্ষর পদগুলিতে কেন মূর্ধন্য হইল লিখ : 

নরাণাং মাতৃলক্রেমঃ | 

খণং কত্বা ঘৃতং পিবেৎ। 

অরণ্যে বুংহণং শ্রতম | 

গুরাণাং পাণুবাশাং চ শষঃ স্যাৎ। 

৩. “ন' বাপ? বসাও £ 

(ক) আপ-ময়ৎ প-্যং বি জন্ত- য়ন্তদ] | 

(খ) শঙ্কা! নিপাতিতং দৃষ্ট, রাঁব __ বলীয়সা | 

লঙ্ষ্--ং সমরে শূরং শোর _তোঘপরিপ্লুতম্ ॥ 

৪, কারণসহ অশুদ্ধি, সংশোধন কর £ 

(ক) দরিদ্রাণ, ভর কৌন্তেয়। 
(খ) পুন্যাণামর্জণং কুরু। 
(গ) অমানিণ। মাণদেন কীর্তণীয়ঃ সদা তরিঃ। 

&* স্বাভাবিক ণত্বের কয়েকটি উদাহবণ দাও । 

৬* “ফাল্তনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছস্তি বর্ধরাঁঃ,--এই উক্তিটির তাৎপর্য 

বুঝাইয়! দাও। 



১৩২ ংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

বত্ববিখান 
১৩৮* যে-সমত্ত নিয়ম-অনুসারে দস্তা সূ মূর্ধন্য ঘ” হয় তাহাকে 

যত্ববিধান বলে। 
১৩৯. অ-আ ভিন্ন স্বরঃ কৃ এবং রৃ-এর পরস্থিত বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্ 

মুরধন্য ষ হয়। 
বিভক্তির স্ 
মুনিষু | মুনি+-সু৯ফু ] পিতৃষু পিতৃ+সু৯ যু] 
নদীযু [ নদী+সুঁফু] নরেযু[ নরে+দু৯যু] 
সাধুধু[. সাধু+সুঘু] দিক্ষু দিকৃ1সু১দিকৃষুদিক্ষু 
বধৃযু বধৃ+সু-যু ] 
অ-কার ও আ-কারের পব সু৯্ষু হইবে না। যুবসু” লঘিমসুঃ লতাদু” 

কল্াণীয়াসু। 
প্রত্যয়ের স্ 
জিগীষা [ জিগী স্-ষ, আ] বৃভুক্ষা [ বুভুক্ স্১্ষ, আ] 

মূ [ মুমূর্ সুস্ষ, উ | 
কিন্তু পিপাসা, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি শবে স্ প্রত্যয় আ-কারের পর আছে 

বলিয়| য হইল না। 

১৪০ অ-আ ভিন্ন স্বর” কৃ এবং রূ-এব পর অন্বস্বার ও বিসর্গের ব্যবধান 

থাকিলেও স্ষ্ হয়। হুবীংষি, ধনূংষি, ক্বিঃষু, আীঃঘুং আমুংখু। 
পয়ঃসু, অহঃসু ইত]াদি স্থলে অ-কারের পর “:+ (বিসর্গ) আছে বপিয়া 

“ষ হয়না। 

১৪১, “সাৎ' প্রতায়ের “স্: ব” হয় না| ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ। 

১৪২. ই-কার ও উ-কারাস্ত উপসর্গের পরস্থিত সিচ,, সিধও সদ্ প্রভৃতি 

এগারটি ধাতুর দস্তা স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। 
সিচ.-_নিষিঞ্চতি, নিষেকঃ | 

দদ্-_বিষীদতি, বিষাদ বিষগ্রঃ | 

সিধ. প্রতিষেধতি, নিষেধতি, প্রতিিদ্ধঃ, নিষেধ, নিষিদ্ধ: | 
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১৪৩. সুঃ বি” নিব ও ভুরু উপসর্গের পরস্থিত সম ও সৃতি শব্দের স্ 

মুর্ধন্য ব. হয় 
সুষমঃ, বিষমঃঃ শিঃসম:) হুঃষম:, সুতি নিংষ্তি | 

১৪৪, সমাস হুইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরবর্তা স্বসূ শব্দেব প্রথম 
দত্ত স্ মূর্ধন্য ষ. হয়। 

মাতৃদ্দসাঃ পিতৃদস!। 

সমাস না হইলে হয় না। 
মাতুঃ স্বসা” পিতুঃ স্বস| | 

স্বাস্তান্বিক ষ্তব 

১৪৫, কতকগুলি শব্দে ্ভাবত:ই ষ্ হয়। একটি এইবপ শব্বতাঁলিক! 

ছন্দে গাঁথিয়! দেওয়া ভইল-_ 
মহিষো মৃষিকঃ ষগডভ্তার ওষধিবিষঃ | 

পৌষো ভূষণং ভীম্মে! ভাষা ভূষ| বিশেষণমৃ্। 
আষাঢ় ওষধং পুষ্পং পাষাণ উম্ম শোষণম্। 

বিষাণে! মহিষী দোষঃ_বত্বমেষাং স্বভাবজম্। 

অনুশীলনী 
১* যত্ববিধানের মূল নিয়মগুলি উদ্বাহ্রণ সহ আলোচন] কর। 
২. নিয়লিখিত শব্দগুলিতে কেন মূর্ধন্য ষ. হইয়াছে লিখ : 

শ্রীচরণেষু, মুযুযু$, জিগীষ, চিকীধু€৫, বিভীষিক। | 
৩. স্বাভাবিক ণত্বেব পাচটি উদাহরণ দাও। 
৪. “সু? বা “যু বসাও £ 

(ক) নরে-_-+ লতা-_ , লঘিম__ + হিমালয়ে_ ১ নদী--» মুনি--, 

যুব__। 
€* কারণসহ্ অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 
অগ্নিষাৎ, পিপঠিসতি, তিতীসু%, সুচরিতাষু। 
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১৪৬. 'ভূবাদয়ে! ধাতবঃ? অর্থাৎ “ভূ? (হুওয়। ), ব1, (প্রবাহিত হওয়া ) 

ইতাদি ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে ধাতু বলে। 
এই ধাতুর সহিত তি (প.) তস্ঃ অন্তি ইত্যাদি বিভক্তি যোগ করিয়া 

ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন “নম্" একটি ধাতু, ইহার সহিত “তি” যোগে 
মেমতি” (নমস্কার করে ) একটি ক্রিয়াপদ। “নমতি ক্রিয়াপদটি লট বা 
বর্তমান কালের । এইব্প বিভিন্নকাল, অনুজ্ঞা বা বিধি নির্দেশক দশটি বিভাগ 

আছে। ইহাদের নাম লট্, লোট্, লঙ.» বিধিলিউ.+ আনীলিউ.১ ল.ট্, ল.ও., 
লুট, লিট্, লুঙ | প্রত্যেকটি বিভাগে তিনটি পুরুষ ও তিণটি বচনে নয়টি 
করিয়া রূপ। 

পরট্মৈপদ ও আয়্নেপদ ভেদে একটি বিভাগে ৯৯*২৯-১৮টি বিভক্তি। 

তাহা হইলে লট, লোট ইত্যাদি ১০টি বিভাগে মোট বিভক্তির সংখ্যা 

১০ ৮ ১৮৯১৮০| এই একশত আশিটি বিভক্তিকে এক কথায় “তিউ.; বলে । 

শব্দবিভক্তিগুলিব আছ্ক্ষব “সু” ও অন্ত্যাক্ষর প. যুক্ত করিয়। যেমন শব্খবিভক্তি- 
গুলিকে “সুপ বল! হইয়াছে সেইরূপ ধাতুবিভক্তির আরু তিগুলির আছ্ক্ষর 

“তি” ও অস্ত্যাক্ষর ঙ্ একত্র করিয়! সমগ্র ধাতুবিভক্তিকে তি. বল! হইয়াছে । 

শব্দকে যেমণ বলে সুবস্ত পদ ক্রিয়াপদকে তেমনি বলে তিউন্ত পদ । 
তিঙ.-ন্িভন্তিন্ন আকৃতি 

পরন্মৈপদ 
লট-_বর্তমান কাল 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন তি সি মি 

দ্বিবচন তস্ থস্ বস্ 

বছবচন অস্ভি থ মস 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছুবচণ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বভ্বচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতুরূপ 

লোট-_আদেশ ও অনুজ্ঞা অর্থে 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

তু হি 

তাম্ তম্ 
অস্ত ত 

লঙ--অতীতকাল 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকৃষ 
র্ স 
তাম্ তম্ 

অন্ ত 
বিধিলিউ _উচিত অর্থে 

প্রথম পুকষ মপাম পুরুষ 

যাৎ যাস্ 

যাঁতান্ যাতম্ 

যাত 
ল্ট-ভবিষ্যৎকাল 

প্রথম পুকষ মধ/ম পুকষ 

স্যতি স্যসি 

স্যতস্ স্যথস্ 
স্ুস্ভি স্যথ 

ভিউ-বিভক্তিন্ল আকুতি 
আত্মনেপদ 

লট- বর্তমান কাল 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

তে সে 
আতে আখথে 

অস্তে ধেে 

উত্তম পুরুষ 

আনি 

আব 

আম 

উত্তম পুরুষ 

অন্ 

উত্তম পুরুষ 

শাম্ 

যব 

যাম 

উত্তম পুরুষ 

স্যামি 

ফ্যাবস্ 

স্যাম 

উত্তম পুরুষ 

এ 

বহে 

মহে 

১৩৫ 



১৩৬ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

লোট- আদেশ ও অনুজ্ঞ অর্থে 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

তাম্ ্ব 
আতাম্ আথাম্ 

অন্তাম্ ধ্বম্ 

লঙ-_অতীতকাল 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ 
তি থাসু 

আতাম্ আথাম্ 

অস্ত ধৰ্ম 

বিধিলিঙ_-উচিত অর্থে 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

ঈত ঈথাস্ 

ঈীয়াতাম্ শঈয়াথাম্ 
ঈরন্ ঈধ্বম্ 

ল্ট- ভবিষ্যৎ কাল 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ 

স্যতে স্যসে 
স্যেতে স্যেথে 
সযদ্রে স্যধ্বে 

গণ 

উত্তম পুরুষ 

এর 

আবহৈ 

আমহৈ 

উত্তম পুকষ 

ই 

বহি 

মহি 

উত্তম পুরুষ 

ঈয় 

ঈবহি 

দমহি 

উত্তম পুরুষ 

স্যে 
স্যাবহে 
স্যামহে 

১৪৭. তিঙ যোগে ধাতুরূপের বিভিন্নত। পর্যালোচন! করিয়া সাদৃশ্য 
অনুযায়ী ধাতুগুলিকে এক-একটি শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে, এই শ্রেণীগুলিকে 
গণ” বলে। এইক্প দশটি গণের নাম__- 



ধাতুরূপ ১৩৭ 

ভখাদি, অদাদি, হ্বাধিবা জুহোত্যাদি+ দিবাদি? ষাদিঃ ক্র্যাদি, তুদাদি, 

রুধাদি, তনাদি ও ঢুরাদি। নিম্নলিখিত বভুলপ্রচলিত ব্যারিকাটি মুখস্থ 
রাখিলে 'গণ»্গুলি মনে রাখিবার সুবিধা হইবে__ 

ভখাছাদাদী জুহোত্যাদিপিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। 
তুদািশ্চ রুধাদিশ্চ তন-ক্র্যাি-চুরাদয়ঃ || 

আমর প্রথমে ভবাদি, তুদাদি দিবাদি ও ঢুরািগণের অন্তর্ভুক্ত প্রধান ও 

প্রচলিত কয়েকটি ধাতুর এবং তাহা পর অন্যান্যগণের পাঠ/নির্দেশিত 
বিশেষ বিশেষ ধাতুর রূপ প্রদর্শন করিব। 

ভখদি 
চি 

(ভূ+আদি) 

১৪৮- তি, তস্ ইত্যাদি বিভক্তি যোগ করিবার সময় ভখাদিগণীয় ধাতুর 
উত্তর “অ” আসে । তৎপূবে অন্ত্স্বরের ও উপধ1+ লব্ুষরের গুণ হয়। 

অন্তাস্বরের গুণ ॥ ভু+তি-ভূঁভে11+ অ+1তি-ভবতি 
উপধা! লঘুষ্বরের গুণ | বৃষ+তি-বষ,বর্++অ+ তি-্বর্ধতি। 

নিন, কূজ, ও মু ধাতুতে গু৭ হইবে না নিন্দতি, কুজতি, মুগছতি। 
মুআদি ও ব-আদি বিভক্তির পূর্ববতী "অ+ দীর্ঘ হইবে অর্থাৎ “আ'' হইবে | 
ভূমি-ভুভো+অ-আ+মি-ভবামি 

এইরূপ ভবাবঃ ( ভূ+বস্)১ ভবামঃ (ভু+মস্) 
এই নিয়মটি অবশ্য অন্যান্য গণেও প্রযোজ্য 
অ-কারের পরস্থিত বিধিলিঙের “যা” স্থানে হই? হয়। 

ভুভো+অ+যাৎইৎ-ভবেৎ। যুস্ স্থানে ইয়ুস্ এবং 'যাম্, স্থানে 

ইয়স্ হয়। ভূ +যুস্.ভো+অ+ ইয়স্-ভবেযু, ভূ+যাস্*৮ভে।+অ+ইয়ম্ 

-ভব+1ইয়ম-ভবেয়ম। এইগুলিও অন্য গণে প্রযোজ)। 

অস্ত্যবর্ণের পুর্ব বর্ণকে উপধা বলে। 



১৩৮ 

একবচন 

দ্বিবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক। 

ভূ ৫০৮০) পল্সটন্মপদী 

প্রথম পুরুষ 
ভবতি 

ভবতঃ 

ভবস্তি 

প্রথম পুরুষ 

ভবতু 

ভবতাম্ 

ভবস্ত 

প্রথম পুকষ 

অভবৎ 

অভবতাম্ 

অভবন্ 

প্রথম পুকষ 

ভবেৎ 

ভবেতাম্ 

ভবের, 

প্রথম পুরুষ 
ভবিস্াতি 

ভবিষ্যতঃ 

ভবিষ্যস্তি 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

ভবসি 

ভবথঃ 

ভবথ 

লোট 
মধ্যম পুরুষ 

ভবখ 

ভবতম্ 

ভবত 

লঙ, 

মধ্যম পুরুষ 

অভবঃ 

অভবততম্ 

অভবত 

বিধিলিউ, 
মধাম পৃরুষ 

ভবেঃ 

ভবেতম্ 

ভবেত 

ল্ট্ 
মধ্যম পুরুষ 

ভবিষ্সি 

ভবিষ্তথঃ 

ভবিষ্তথ 

২ অকারের পর “হি” বিভক্তির লোপ হয়। 

উত্তম পুরুষ 

ভবামি 

ভবাবঃ 

ভবামঃ 

উত্তম পুরুষ 

ভবানি 

ভবাব 

ভবাম 

উত্তম পুরুষ 

অভবম 

অভবাব 

অভবাম 

উত্তম পুকষ 

ভবেয়ম্ 

ভবেব 

ভবেম 

উত্তম পুরুষ 
ভবিষ্তামি 

ভবিষ্কাবঃ 

ভবিষ্তা ম: 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বনবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্ৃবচন 

গম্ ৫০ ৪০) পলটন্সপদী 
লট 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

গচ্ছতি গচ্ছসি 

গচ্ছতঃ গচ্ছথঃ 

গচ্ছস্তি গচ্ছথ 

লোট 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ 

গচ্ছতু গচ্ছ 

গচ্ছতাম্ গচ্ছতম্ 

গচ্ছস্ত গচ্ছত 

লিঙ. 

প্রথম পুকষ মধ্যম পুকষ 

অগচ্ছৎ অগচ্ছঃ 

অগচ্ছতা ম্ অগচ্ছতম 

'ম্বগচ্ছন্ অগচ্ছত 

বিধিলিঙ. 
প্রথম পুরুষ মধ]ম পুকষ 

গচ্ছেখ , গচ্ছেঃ 

গচ্ছেতাম্ গচ্ছেতম্ 

গচ্ছে়ুঃ গচ্ছেত 

ল্্ট 

প্রথম পুকষ মধ্যম পুকষ 

গমিষ্াতি গমিষ্সি 

গমিষ্যতঃ গমিষ্থঃ 

গমিষ্থৃস্তি গমিষ্তথ 

ধাতুরূপ 

উত্তম পুরুষ 

গচ্ছামি 

গচ্ছাবঃ 

গচ্ছামঃ 

উতম পুরুষ 

গচ্ছানি 

গচ্ছাৰ 

গচ্ছাষ 

উত্তম পুরুষ 

অগচ্ছম্ 
অগচ্ছাব 

অগচ্ছাম 

উত্তম পুরুষ 

গচ্ছেয়ম 
গচ্ছেব 

গচ্ছেম 

উত্তম পুরুষ 

গমিষ্যামি 

গমিষ্তাবঃ 

গমিষ্তামঃ 

১৩৯ 



১৪০. - সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা 

দৃষ্ণ, ৫০ ৪০০)--পল্সউস্সপদী 
খ্ি 

প্রথম পুরুয় মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন পশ্যতি পশ্যসি পশ্যামি 

দ্বিবচন পশ্য তঃ পশ্যথঃ পশ্যাঁবঃ 

বহুবচন পশ্যান্তি পশ্থাথ পশ্ঠামঃ 

লোট্ 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন পশ্যতু পশ্য পশ্যানি 
দ্বিবচন পশ্ঠতাম্ পশ্যতম্ পশ্যাব 

বহুবচন পশ্যাস্ত পশ্থাত পশ্যাঁম 

লাঙ. 

প্রথম পুকষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 
একবচন অপশ্ঠৎ অপশ্যঃ অপশ্যম্ 

দ্বিবচন অপশ্ঠতাম্ অপশ্যতম্ অপশ্যাব 

বছবচন অপশ্থান্ অপশ্যত অপশ্বাম 

বিখিলিঙ্ 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন পন্যেৎ পশ্যেঃ পশ্যেয়ম্ 

দ্বিবচন পশ্যেতাম্ পশ্যেতম্ পশ্যেব 

বহুবচন পশ্টোয়ুঃ পশ্যেত পশ্যেম 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দ্রক্ষাতি দ্রক্ষাসি দ্রক্ষ্যামি 
দ্বিবচন দ্রক্ষ্যতঃ দ্রক্ষাথঃ দ্রক্ষণাবঃ 

বহুবচন দ্রক্ষ্যন্তি দ্রক্ষাথ দ্রক্ষ্যামঃ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতুরপ 

স্স্ু (৯. £971671967)- পন্মটস্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

স্মররতি 

স্মরতঃ 

স্মরস্তি 

প্রথম পুকষ 
স্মরতু 
স্মরতাম্ 
স্রস্ 

প্রথম পুরুষ 
অস্মরৎ 
অস্মরতাম্ 
অন্মরন্ 

প্রথম পুরুষ 

্মবেৎ 

স্মরেতাম্ 

স্মরেযুং 

প্রথম পুরুষ 

স্মরিষ্যৃতি 

স্মুবিষ্যুতঃ 

স্মরিস্তযস্তি 

মধ্যম পুরুষ 

ল্মরসি 

স্মুরথঃ 

স্মরথ 

লোট 
মধ/ম পুকষ 

সমু 

স্মরতম্ 

স্মুরত 

লঙ. 

মধ্যম পুরুষ 

অন্মবঃ 

অ'মরতম্ 

অস্মবত 

বিধিলিও, 
মধ্যম পুরুষ 

ব্ুরেঃ 

স্মবেতম্ 

সুরেত 

ল্ট্ 
মধাম পুরুষ 

স্মবিষ্যসি 

স্মরিষ্যথঃ 

স্মরিস্যথ 

উত্তম পুরুষ 

্রা।ম 

স্মরাবঃ 

স্মরামঃ 

উত্তম পুরুষ 

স্মবাণি 

স্মরাৰ 

'গসরাম 

উত্তম পুরুষ 

অস্মরম্ 

অ“মবাব 

অস্মবাম 

উত্তম পুরুষ 

স্মরেয়ম্ 

স্মরেব 

স্সরেম 

উত্তম পুরুষ 

ন্মবিষ্তামি 

শুরিষ্যাবঃ 

স্মরিষ্তামঃ 

১৪১ 



১৪২, 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্তবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 
দ্বিবচন 

বহুবচণ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

স্ব ৫০ 9৪5) পক্সটস্সপদী 

প্রথম পুক্ষষ 

তিষ্ঠতি 

তিষ্ঠতঃ 

তিষ্ঠস্তি 

প্রথম পুরুষ 
তিষ্ঠতু 

তিষ্ঠতাম্ 
তিষ্টস্ত 

প্রথম পুরুষ 
অতিষ্ঠৎ 
অতিষ্ঠতাম্ 

অতিষ্ঠন্ 

প্রথম পুকষ 

তিষ্ঠে 

তিষ্ঠেতাম্ 
তিষ্টেযুঃ 

প্রথম পুরুষ 

স্থাস্যৃতি 

স্থাস্যতঃ 

স্থাস্যস্তি 

মধাম পুরুষ 

তিষ্ঠসি 

তিষ্থঃ 

তিষ্থ 

লোট 
মধ/ম পুরুষ 

তিষ্ঠ 

তিষ্ঠতিম্ 

তিষ্ঠত 

জঙ 
মধাম পুকষ 

অতিষ্ঠঃ 

অতিষ্ঠতম্ 

অতিষ্ঠত 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুরুষ 
তিষ্টেঃ 

তিষ্ঠেতম্ 

তিষ্ঠেত 

ল্ট 
মধ্যম পুরুষ 

স্থাস্যৃসি 

স্থাস্যথঃ 

্থাত্যথ 

উত্তম পুরুষ 
তিষ্ঠামি 
তিষ্ঠাবঃ 

তিষাম: 

উত্তম পুরুষ 

তিষ্ঠানি 

তিষ্ঠাব 

তিষ্ঠাম 

উত্তম পুকষ 

অতিষ্ঠম্ 

অতিষ্ঠাব 

অতিষ্াম 

উত্তম পুকষ 

তিষ্টেয়ম্ 
তিষ্টেব 

তিষ্েম 

উত্তম পুরুষ 

স্থাস্যামি 

স্থাস্যাবঃ 

স্থা্যামঃ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছবচন 

'একবচন 

দ্বিবচন 

বন্ধবচন 

ধাতুরূপ 

সব, ৫০ 9৩৩, €0 দ019১1)- আজসঢনপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ 
সেবতে সেবসে 

সেবেতে সেবেথে 

সেবস্তে সেবধ্ে 

লোট্ 
প্রথম পুক্ষ মধ্যম পুরুষ 

সেবতাম্ সেবস্ব 

সেবেতাম্ সেবেখাম্ 

সেবস্তাম্ সেবধবম্ 

জাঙ, 

প্রথম পুকষ মধাম পুকষ 

অসেবত অসেবথা: 

অন্মবেতাম্ অসেবেথাম্ 

অসেবস্ত অসেবধ্বম্ 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

সেবেত সেবেথা: 

সেবেয়াতাম্ সেবেয়াথাম্ 

সেবেরন্ সেবেধ্বম্ 

ল্ট 
প্রথম পুরুষ মধাম পুকষ* 

সেবিস্তাতে সেবিষ্ঠসে 

সেবিষ্কেতে সেবিস্তেথে 

সবিষ্বাক্জে সেবিষাধ্বে 

উম পুরুষ 

'সেবে 

সেবাঁবনে 
সেবামহে 

উত্তম পুকষ 

সেবৈ 
সেবাবহৈ 
সেবামহে 

উত্তম পুকষ 

অসেবে 

অসেব1বহ্ি 

অসেবামহি 

উত্তম পুরুষ 

সেবেয 

সেবেবহি 

সেবেমহি 

উত্তম.পুরুষ 

সেবিষ্বে 

সেবিস্তাবহে 

সেবিস্যামহে 

১৪৩ 



১৪৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা 

ব্বভি, ৫০ 6515) আত্সঢেনপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন বর্ততে বর্তসে বর্তে 

দ্বিবচন বর্তেতে বর্তেথে বর্তাবহে 

বহুবচন বর্তস্তে বর্তধ্বে বর্তামহে 

লোট 
প্রথম পুরুষ মধ/ম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন বর্ততাম্ বব বর্তৈ 
দ্বিবচন বর্তেতাম্ বর্তেঘাম্ বর্তাবহৈ 

বহুবচন বর্তন্যাম্ বরধবম্ বর্তামহৈ 
ললঙ. 

প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন অবর্তত অবর্তথাঃ অবর্তে 

দ্বিবচন অবর্তেতাম্ অবর্তেথাম্ অবর্তাবহি 
বহুবচন অবতস্ত অবর্তধবম্ অবর্তামহি 

বিথধিলিঙ, 

প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন বতেত বতেখাঃ বতেয় 

দ্বিবচন বর্তেয়াতাম্ বর্তেযাথাম্ বর্তেবহি 
বহুবচন বর্তেরন্ বতেব্বম্ বর্তেমহি 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচঘ বন্তিষ্যৃতে৩ বতি্যুসে বন্তিষ্তে 
দ্বিবচন বতিস্কেতে বতিষ্কেথে বতিষ্যাবহে 
বহুবচন বতিম্তযন্তে বতিষ্যধ্বে বতিষ্তামহে 

৩ লুটে বৃৎ ধাতুর পরন্মৈপদী বূপও হইতে পাবে__ 
বস্তি, বৎ্স্ততঠ, বত্হ্যন্তি ইতাদি । 



ধাতুব্ধপ ১৪৫ 

প্রচলিত ভ্নদিগনীয়্ কচম্নকি ধাতু 
€ পরপর লট্, লোট্, লঙ্, বিখিলিঙ. ও ল.টের প্রথম পবষ একবচনের 

দ প্রদশিত হইল ।) 

পরন্যৈপদী 
অর্জ. ( অর্জন করা )--অর্জতি, অর্জতু, আর্জৎ, অর্জেৎ, অজিস্যাতি 
কাজ্ছ, (আকাঙ্ষা করা )_কাজ্ষতি, কাজ্ষতু, অকাজ্কৎ, কাঁজ্ছেৎ, 

কাঙ্ছিম্ততি 
কুজ, ( কুজন করা )__কুজতি' কুজতু, অকুজৎ* কুজেৎ, কুজিষ্যতি 
ক্রন্দ € কাঁদা )- ক্রন্মতি, ক্রুন্দতু+ অক্রন্দৎ, ক্রন্দেৎ, ক্রুন্দিস্ঠতি 
ক্রীড, ( খেল! করা )_ ক্রীভতি, ক্রীড়তু” অক্রীডৎ, ক্রীডেৎ, ক্রািস্তাতি 
খাদ্ (খাওয়া )_ খাদতি, খাদতু, অখাদৎঃ খাদেৎ, খাদিস্্যতি 

গৈ (গান কর! )__গায়তি, গায়তু* অগায়ৎ' গায়েৎ গাস্যাতি 
জীব ( বাঁচা )-_জীবতি, জীবতু, অজীবৎ, জীবেৎ, জীবিষ্যতি 
তু (পার হওয়া )--তরতি, তরতু+ অতবৎ, তরেৎ, তরিস্তাতি 
ত্যজ, (ত্যাগ কর! )__ত্যজ্জতি, ত্যজতু” অতাজৎ' ত্যজেৎ, তাক্ষাতি 
দহ, ( দগ্ধ করা )-_-দহতিঃ দহতু, অদহৎ, দহেখঃ ধক্ষাতি 

পঠ. (পড়া )_ পঠতি, পঠতু” অপঠৎ, পঠেৎ১ পঠিস্ততি 

পত, (€ পতিত হওয়া )__-পততি, পততু, অপতৎ পতেৎ পতিস্ততি 
ভ্রম (ভ্রমণ কব] )__ভ্রমতিঃ ভ্রমতু* অভ্রমৎঃ ভ্রমেত, ভ্রমিস্তাতি 
হস্ (হাস! )_ হসতি, হসতু, অহসৎ+ হসে, হুসিস্ততি 

আত্মনেপদী 
ঈক্ষ, ( দেখ! )-_ইঈক্ষতে, ঈক্ষতাম্, এক্ষত, ঈক্ষেত, ঈক্ষিগ্ততে 

কম্প, ( কাপা )১-_কম্পতে, কম্পতাম্, অকম্পত, কম্পেত; কম্পিষ্যতে 

গাহ্ (ম্লান করা, প্রবেশ করা )_-গাহতে, গাহতাম্, অগাহত, গাহেত, 

গাহিস্াতে-ঘাক্ষ্যতে 

চেষ্ট, (চেষ্টা করা )-_চেষ্টতে, চেষ্টতাম্, অচেষ্টত, চেফ্টেত, চেষ্টিস্যাতে 
১৩ 



১৪৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

ত্রৈ (ত্রাণ করা )--ত্রায়তে, ব্রায়তাম্, অত্রায়ত, ভ্রায়েত, ত্রাধ্যতে 
লস্জ ( লজ্জা পাওয়1)-_লজ্জতে, লজ্জতাম্, অলঙজ্জতঃ লজ্জেত, লজ্জিষ্তে 

শিক্ষ (শিক্ষা কর] )_ শিক্ষতে, শিক্ষতাম্ অশিক্ষত, শিক্ষেত শিক্ষিত্তাতে 
শুভ (শোভা পাওয়! ) শোভতে, শোভত'ম্, অশোভত; শোভেত, 

শোভিষ্ততে 

সহ্ ( সহ্য কর] )- সহতে; সহতাম্, অসহত, সহ, সহিষ্কতে 

উভয্বপদী কয্মেকটি ভাদিগণীয়্ ধাতু 

ধাব, ( ধাবিত হওয়া, ধোঁয়া ), নী ( লওয়া ), পচ (পাক কর) 

যজ, (যজ্ঞ কর] ), যাচ. ( চাওয়া ), রাজ, (শোভা পাও ) 

বপ্ (বপন করা ), হৃ ( লওয়া, হরণ কর। ), হ্বে (আহ্বান করা )। 

অনুবাদ 

' [কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর পূর্বে উপসর্গ যোগ করা হইয়াছে। লক্ষ 
কর, ইহাতে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ] 

সে বিদেশে যাইতেছে--স বিদেশং গচ্ছতি। সে বাড়ি আসমিতেছে-_ 

স গৃহম্ আগচ্ছতি। [ আ-গম্-আস!1 ]। সে গৃহ হইতে বাহিরে যাইতেছে 

স গৃহাৎ নির্গচ্ছতি। [নির্-গম্স্ বাহির হওয়া ]। সে জল আনিবে-_-স 
জলম্ আনেস্তেতি। [ আ-নীশ আন] ]। বালকগুলি উচ্চকণ্ে হাসিতেছে__ 
বালকাঃ উচ্চৈঃ হসস্তি। তাহাকে উপহাস করিও না__তং মা উপহস। 

[ উপ-হ্স্-উপহাস কর| ]1 সাফল্যের জন্য চেষ্টা কর--সাফল্যায় চেটম্ব! 
আমি নৌকা করিয়] নদী পার হইব-_-অহং নাবা নদীং ভরিষ্যামি। সে গাড়ি 
হইতে নামিতেছে-_স শকটাৎ অবতরতি [অব-তৃ-ুঅবতরণ করা 11 কিছুক্ষণ 

এখানে থাকো-ক্ষণম্ অত্র তিষ্ঠ। সে আসন হইতে উঠিতেছে-_স আসনাৎ 
উত্তিষ্ঠতি। [ উৎ-স্থা-ওঠ1 ]। সরোবরে পদ্ম শোভ1 পাইতেছে-_সরসি 
রাজতে পদ্মম। শিশুটি খেলনা লুকাইতেছে_ শিশু: ক্রৌডনকং গৃহতি বা 
নিগুহতি | 



ধাত্বরূপ ১৪৭ 

ভুদাদিগণনীয় শ্বাভু 
(তুদ্+আদি) 

১৪৯, তুদাদিগণীয় ধাতুতে তি, তস্, ইত্যাদি বিভঙ্তি যুত্ত হইবার পূর্বে 
ভাদিগণীয় ধাতুব ন্যায় “অ” আসে, কিন্তু অন্তাত্বর বা উপধা লব্ুরের 

গুণ হয় না। 
তুদ+তি-তুদ+অ+তি-তুদতি (উ-এর গুণ হইল না) 
স্পূশ+তি-সম্পুশ,+ অ+তি *-ম্পৃশতি (খ-এর গুণ হইল ন1) 
লট্, লোট্, লঙ বিধিলিউ. ল,ট-এ ইষ্, কৃৎ' প্রচ্ছ, মস্জধ' মুচ, ও 

সিচ. ধাতুর স্থানে যথাক্রমে ইচ্ছ, পুচ্ছ.+ মজ্জ, যুধ্চ, ও সি, আদেশ হয়ঃ 

এবং খ স্থানে রিয়, ও ধক স্থানে ইর্ হয়। (ম্ৃগ্রিয $ কৃকির্) 

স্পৃশ্ (৫০ €0৪01)- পৰব্রটস্সপ দী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন স্পৃশতি স্পূশসি স্পূশমি 
দ্বিবচন স্পশতঃ স্পৃর্ণথঃ স্পৃশীবঃ 

বহুবচন স্পৃশস্তি স্পূশ্ণথ স্পুশাম: 

লোট্ 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন স্পৃশতু স্প্শ স্পশানি 

দ্বিবচন স্পুশতাম্, স্পৃ্ণতম্ স্পূশাব 

বহুবচন স্পৃশস্ত স্পৃশ্শত স্পৃশাম 
লঙ 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

'একবচন অস্পৃশৎ অস্পূশঃ অস্পুশম্ 

দ্িবচন অম্পৃশতাম্.  অম্পৃশতম্ অম্পৃশাব 
বহুবচন অস্পৃশন্ অস্পৃশত অস্প্রশাম 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

বিথিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

স্পৃশেৎ স্পৃশেঃ স্পৃশেয়ম্ 

স্পৃশেতাম্ স্পূশেতম্ স্পূশেব 

স্পৃশেষুং স্পূশেত স্পৃশেম 
ল্ট্ 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকুষ উত্তম পুরুষ 

স্পক্ষণাতি স্পক্ষণসি স্পক্ষর্ণামি 

স্পক্ষর্যতঃ স্পক্ষর্ণথঃ স্পপক্গ্ষণাবঃ 

স্পক্ষপ্তি স্পক্ষর্ণথ স্পক্ষযামঃ 

ইস ০০ ছ19)-_পল্লটস্সপপদী 
লট 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

ইচ্ছতি ইচ্ছসি ইচ্ছামি 

ইচ্ছতঃ ইচ্ছথঃ ইচ্ছাবঃ 

ইচ্ছ্তি ইচ্ছথ ইচ্ছা মঃ 

লোট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

ইচ্ছতু ইচ্ছ ইচ্ছানি 

ইচ্ছতাম্ ইচ্ছতম্ ইচ্ছাব 

ইচ্ছস্ত ইচ্ছত ইচ্ছাম 

ল্ঙ, 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

এঁচছৎ এ্চছঃ এঁচ্ছম্ 

এঁচ্ছতাম্ প্রোচ্ছতম্ এচ্ছাব 

এঁচ্ছন এঁচ্ছত প্রচ্ছাম 



একবছন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

প্রথম পুরুষ 

ইচ্ছেৎ 

ইচ্ছেতাম্ 

ইচ্ছেয়ুঃ 

প্রথম পুরুষ 

এষিস্যতি 

এষিস্যতঃ 

এেষিস্থ্স্কি 

প্রচ্ছ, (9 ৪9)-_পন্নইস্মপদী 
লট 

প্রথম পুরুষ 
পৃচ্ছতি 

পৃচ্ছতঃ 

পৃচ্ছন্থি 

প্রথম পুরুষ 
পৃচ্ছতু 
পৃচ্ছতাম্ 
ৃচ্ছস্ 

প্রথম পুরুষ 

অপৃচ্ছৎ 
অপৃচ্ছতাম্ 

অপৃচ্ছন্ 

ধাতুরূপ 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুরুষ 
ইচ্ছে: 

ইচ্ছেতম্ 
ইচ্ছেত 

লট 
চি 

মধ]ম পুরুষ 

এযিস্সি 

এষিষ্যথ: 

এধিষ্তথ 

মধাম পুকষ 

পচ্ছসি 
পূচ্ছথ: 

পুচ্ছথ 

লোট 
মপ্যম পুরুষ 
পৃচ্ছ 

হিম 
পৃচ্ছত 

ল্ঙ 
কি 

মধ্যম পুরুষ 

অপূচ্ছঃ 
অপৃচ্ছতমূ 
অপৃচ্ছত 

(৬'এম পুরুষ 

ইচ্ছেয়ম্ 

ইচ্ছেব 
ইচ্ছেম 

উত্তম পুকষ 

এষিফ্যামি 

এযিম্তাবঃ 

এষিষ্যামঃ 

উত্তম পুক্ষ 

পুচ্ছামি 

পচ্ছাবঃ 

পচ্ছামঃ 

উত্তম পুরুষ 

পৃচ্ছানি 

পৃচ্ছাৰ 

পৃচ্ছাম 

উত্তম পুকষ 

অপুচ্ছম্ 
অপুচ্ছাব 

অপচ্ছাম 

১৪৯ 



১৬৩ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

বছবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা 

প্রথম পুরুষ 
পৃচ্ছেৎ 
পৃচ্ছেতাম্ 
পৃচ্ছেযুঃ 

প্রথম পুরুষ 

প্রক্ষ/তি 

প্রক্ষাতঃ 

প্রক্ষ্যস্তি 

বিখিলিঙ ্
 

দ্বিতীয় পুরুষ 

পৃচ্ছেঃ 
পৃচ্ছেতম্ 
পৃচ্ছেত 

ল্ট 
চপ 

মধ্যম পুরুষ 

প্রক্ষ্যসি 

প্রহ্গ্যথঃ 

প্রন্ম্যথ 

ম্ব (০1০) আতক্সতনপদী 

প্রথম পুরুষ 

ভ্রিয়তে 

অিয়েতে 

জিয়ন্তে 

প্রথম পুরুষ 

অিয়তাম্ 

অিয়েতাম্ 

অিয়স্তাম্ 

প্রথম পুরুষ 

অম্রিয়ত 

অজিয়েতাম্ 
অভিয়স্ত 

নি 

মধ্যম পুরুষ 

মিয়সে 

মিয়েথে 

অিয়ধ্বে 

লোট্ 
মধাম পুরুষ 

মিয়স্ব 

মিয়েখাম্ 
মিয়ধবম্ 

ললঙ 
বি 

মধ্যম পুরুষ 

অঅিয়থাঃ 

অযিয়েথাম্ 

অঅিয়ধ্বম 

উত্তম পুরুষ 

পৃচ্ছেয়ম 
পৃচ্ছেব 
পৃচ্ছেম 

উত্তম পুরুষ 

প্রক্ষযামি 

প্রক্ষ্যাবঃ 

প্রক্ষ্যামঃ 

উত্তম পুকষ 

মিয়ে 

অিয়াবছে 

মিয়ামহে 

উত্তম পুরুষ 

অিয়ে 

মিয়াবহৈ 
অিয়ামহে 

উত্তম পুরুষ 

অঅিয়ে 

অস্রিক্াবহি 

অভিয়ামহি 



একবচন 

দ্বিবচন 

বনবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতুরূপ 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

ভ্রিয়েত অ্রিয়েথাঃ 

মিয়েয়াতাম্ মিয়েয়াথাম 

অিয়েরন্ ভিয়েধ্ম্ 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

মরিষ্যতি মবিষ্তসি 

মরিষ্যুতঃ মরিষ্তথঃ 

মরিস্তযস্তি মরিস্যথ 

ভুদাদিগনীয় করেকটি এ্রাভু 

১৫১ 

উত্তম পুরুষ 
মিয়ের 

অিয়েবহি 

মিয়েমহি 

উত্তম পুরুষ 

মরিষ্তযামি 

মরিষ্যাবঃ 

মরিষ্যামঃ 

(পরপর লট্, লোট্, লঙ.. বিধিলিউ ও ল.টর প্রথম পুকষ একবচনের 
পদ প্রদশিত হুইল ।) 

পরস্মৈপদী 
লিখ, ( লেখা )-_লিখতি, লিখতু; অলিখৎ, লিখে, লেখিঘ্াতি 

বিশ্ (প্রবেশ কবা )--বিশতি? বিশতু” অবিশৎ, বিশে বেক্ষ্যাতি 
সৃজ. (সৃষ্টি কর! )-_সৃজতিঃ সৃজতু' অসুজৎ, সৃজেৎ' লক্ষযাতি 
স্কুট ( ফোটা, ফাট। )--স্ফুটতি, স্ফুটতু, অস্ফুটৎ, স্ফুটেও, ক্ফুটিস্তাতি 

আত্মনেপদী 

আ.পূর্বক-দু (আদর বা সম্মান কর! )__ আদ্রিয়তে, আদ্রিয়তাম্, 

আত্রিয়ত, আদব্রিয়েত, আদরিস্যতে | 

উভয়পদী তুদাদিগ্রণীয় ধাতু 

ক্ষিপ, (ক্ষেপণ কর! ), দশ. (নির্দেশ দেওয়া ), নদ (নিক্ষেপ করা, 

চল1), মিল্ (মিলিত হওয়1। ) 
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অনুবাদ 

শিল্ঠ গুকর চরণ স্পর্শ করিতেছে শিল্তুঃ গুরোঃ চরণম্ স্পূশতি | একটি 
বাণিজাতরী নদীতে ডুবিয়াছিল--কাচিৎ বাণিজ্যতরী নগ্যাম্ অমজ্জধ। 
তরুণের] নবধুগ সৃষ্টি করিবে-_শুরুণ: নবযুগং জক্ষ্যন্তি। রাজ। দশরথ পুত্র- 
শোকে মরিয়াছিলেন_নৃপো দশরথঃ পুত্রশোকাৎ অভ্রিয়ত। সে স্বদেশের 
জন্য সকল কিছু উৎসর্গ করিতেছে-_স স্বদেশায় সবম উৎসূজতি (উৎ-_সূৃজ 

-উৎসর্গ করা )। কৃষকেরা ভূমিতে জলসেক করুক-_-কর্কা ভূষৌ জলং 
সিঞ্চস্ব। তোমার এখপ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা উচিত-_তবম্ অধুনা প্রশ্নান্ 
পৃচ্ছেঃ | 

দিবাদিগনীক্ন খ্বাভু 
(দিব 1+'আদি-*দিবাদি ) 

১৫০. দিবাদিগণীয় ধাতুতে ভখাদিগণীয় ধাতুব ন্যায় “অ+ হয়ঃ তবে সেই 
“অ'-এর পূর্বে য, আসে । এই য্-কারই দিবাদিগণীয় ধাতুর বৈশিষ্টা। 

নৃং+তিল্নুৎ+য১+অপতি-নৃত্যতি | 

দিব, জন্ ও বাধ, ধাতুর স্থানে যথাক্রেমে দীব,, জায় বিধ্ হয়। 

লট্, লোট, লঙ. ও বিধিলিঙে ভ্রম, শ্রম্ ইত্যাদি ধাতু “অ+ স্থানে 'আ, 
হয়। ভ্রম্ক্ভ্রাম্ (ভ্রাম্যতি ১, শ্রম-শ্রাম্ €শ্রাম্যতি ) ইত্যাদি। 

লট্ প্রভৃতি চারি বিতক্তিতে দীর্ঘ ধ-কারাস্ত ধাতুর ধ-স্থানে গরু হয়। 

জ --জীর্ (জীধতি ইত্যাদি ), দূ -স্দীর্ (দীর্যতি ইত্যাদি )। 

দিৰ্ (০7918 11) ৫$০০)--প কলটস্মপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দীবযতি দীবাসি দীব্যামি 

দ্বিবচনন দীব্যতঃ দ্ীব্যথঃ দরীব্যাবঃ 

বহুবচন দীবাজি দীবাথ দ্রীব্যামঃ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচণ 

বছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

প্রথম পুরুষ 
দীব্যতু 
দীব)তাম্ 

দাবস্ত 

প্রথম পুকৃষ 
অর্দীবযং 

অদীব/তাম্ 

অর্দীব/ন্ 

প্রথম পুরুষ 
দীবেৎ 

দীব্যেতাম্ 
দীবোয়ুং 

প্রথম পুরুষ 

দেবিস্ততি 

দেবিস্ততঃ 

দেবিস্প্তি 

ব্বিদ্ 9 %19)- আত্স5নপদী 

প্রথম পুরুষ 
বিদ্ভাতে 

বিছ্যেতে 

বিদ্বন্তে 

ধাতুপপ 

লোট 
মধ্যম পুরুষ 
দীব্য 

দীব্যতম্ 

দীব্যত 

লঙ্ 
মপ্যম পুরুষ 

অদীব্যঃ 

অদীব্যতম্ 

অদীব্যত 

বিধিলিঙ, 
মধ/ম পুকণয 

দব্যেঃ 

দীব্যেতম্ 
দাব্যেত 

ল্ট 

মধ্যম পুরুষ 
দেবিস্তূসি 

দেবিস্তথঃ 

দেবিস্তথ 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

বিদ্ভসে 

বিছ্েথে 

বি্ধ্বে 

১৫৩ 

উেয় পুরুষ 

দীব্যানি 
দীব্যাব 

দীব্যাম 

উত্তম পুকষ 

অদীব/ম্ 

অদীব্যাব 

অদীব্যাম 

উত্তম পুরুম 

দীবে/য়ম্ 

দীব্যেব 

দীব্যম 

উদম পুরুষ 

দেবিষ্যামি 

দেবিস্তযাবঃ 

দেবিষ্যামঃ 

উত্তম পুরুষ 

বিষ্যে 

বিষ্ভাবনে 

বিদ্ভামহে 



১৫৪ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

স্ববচশ 

বহুবচন 

একবচন 

স্ববচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা! 

প্রথম পুরুষ 
বিদ্যতাম্ 
বিছ্যেতাম্ 

বি্যন্তাম্ 

প্রথম পুরুষ 

অবিদ্যাত 

অবিদ্যেতাম্ 
অবিদ্ধাত্ত 

প্রথম পুকষ 
বিছ্যেত 

বিছ্েয়াতাম্ 
বিছ্যেরন্ 

প্রথম পুরুষ 

€০বৎ্ম্যুতে 

০বখ্স্যেতে 

বেবস্যুন্তে 

লোট 
হি 

মধ্যম পুরুষ 

বিছ্ান্ব 

বিছযেথাম্ 

বিছ্যধ্বম্ 

লঙ * 
মধ্যম পুরুষ 

অবিদ্যাথাঃ 

অবিদ্েথাম্ 
অবিদ্ভাধ্বম্ 

বিধিলিঙ, 
মধাম পুরুষ 

বিদ্ধেথাঃ 

বিছ্োয়াথাম্ 

বিছ্যেধবম্ 

লট 
মধ)ম পুরুষ 

বেতস্যুসে 

বেতখত্যেথে 

০বৎস্যধেব 

উত্তম পুরুষ 

বিছোয 

বিদ্যাবহৈ 
বিগ্ামহৈ 

উত্তম পুরুষ 

আবিদ্ধে 

অবিদ্ভাবহি 

অবিদ্ভামহি 

উত্তম পুরুষ 

বিছ্বোয় 

বিছ্যেবহি 

বিছ্যোমহি 

উত্তম পুরুষ 

বেৎস্যে 

বেতস্যাবহে 

বেৎস্যামহে 

জন্য (০19৩ ৮০7) আআসতনপদী 

প্রথম পুরুষ 
জায়তে 

জায়েতে 

জায় 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

জায়সে 

জায়েখে 

জায়ধ্বে 

উত্তম পুরুষ 

জায়ে 

জায়াবত্হ 

জায়ামহে 



ধাতুব্ধপ ১৫৫ 

লোট্ 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ 'ন্বম পুরুষ 

একবচন জায়তাম্ জায়ষ জায়ে 

স্ববচন জায়েতাম্ জায়েথাম্ জায়াবহৈ 
বহুবচন জায়স্তাম্ জায়ধ্বম্ জায়ামহৈ 

লঙ, 

প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন অজায়ত অজ্জাঁয়থাঃ অজায়ে 

দ্বিবচন অজায়েতাম্ অজায়েখাম্ অজায়াবহি 
বহুবচন অজায়ন্ত অজ্জায়ধ্বম্ অজায়ামহি 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুক্ণষ 

একবচন জায়েত জায়েখাঃ জায়েয 

দ্বিবচন জায়েয়াতাম্ জায়েয়াথাম্ জাঁয়েবহি 

বহুবচন জায়েরন্ জায়েধবম্ জায়েমহি 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন জনিষ্যতে জনিস্তাসে জনিষ্ে 

দ্বিবচন জনিষ্যেতে জণিস্্যেথে জনিষ্যাবহে 

বহুবচন জনিস্তাস্তে জনিষ্যধ্বে জনিষ্যামহে 

দিবাদিগণীক্ন কচক্লকটি প্রচলিভ খাতু 
( লট্, লঙ, ও ল.ট্-এর প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ ) 

পরস্মৈপদী 
ক্রুধ, (ক্রুদ্ধ হওয়া )- ক্ুধ্যতি, অক্ঞুধাৎ। ক্রোৎস্যৃতি 
জ. (জীর্ণ হওয়া )__জীর্যতি, অজীর্ধৎ,'জরিষ্যৃতি-জরীস্তাতি 
তুষ্ণ ( সম্ত্ট হওয়। )__তুস্তি; অতুস্তৎ তোস্যৃতি 
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তৃপ্ (তৃপ্ত হওয়া )__তৃপ্যতি; অতৃপ্যৎ্ ব্রপিস্ঠতি; ত্রপস্মৃতি-তপ্সস্যৃতি 

দ্রুহু (ক্ষমা কর! )_ ক্রহাতি, অক্রহ্ৎ, খোক্ষ্যতি 

দূ. (বিদীর্ণ হওয়া )__দীর্ধতি, অদীর্যৎ, দরিষ্ততি-দরীস্তাতি 
নশ, (নাশ প্রাপ্ত হওয়া )- নশ্যতি, অনশ্যৎ, নঙক্ষাতি 

নৃৎ ( নাচা )_ নৃত্যতি, অনৃত্যৎ, নত্তিষ্তি-ন€স্যৃতি 
শষ ( শুষ্ক হওয়া )_ শুস্াতিঃ অশ্তুস্তৎ, শোক্ষ্যাতি 

স্িহ (স্নেহ কর।, ভালভাসা )- স্িহতি+ অস্রিহাৎ, স্রেহিষ্যাতি-ক্নেক্ষ্যতি 

অ।ত্বনেপদী 
বুধ (জান। )__বুধাতে, অবৃধাত, ভোংস্যতে 
মন্ (চিস্ত! করা, ভাব] )- মন্যতে, অমন্যত, মংস্যতে 

তানুবাদ 

পুক্করিণীতে জল নাই--পুষ্ষরিণ্যাং জলং ন বিদ্কতে। আমি ছিন্ন বন্মটি 

সেলাই কবিয়াছিলাম--অহং ছিন্নং বস্ত্রম অসীবাম্। [ দিব সেলাই করা ]। 
সে বাণদার! যৃগটি বিদ্ধ করিয়াছিল_স বাণেন মৃগম্ অবিধ্যৎ। উপদেশে 

মূর্খের ক্রোধ প্রশমিত হয় না-_উপদেশেন মূর্থস্য ক্রোধঃ ন শামাতি। ছুঃখে 

তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে__ছৃঃখেন তস্য হৃদয়ং বিদীর্যতি | বি-দ€ বিদীর্ণ 
হওয়া ]| তুমি ক্লোকটির অর্থ সম্যক বুঝিয়াছিলে--তম্ শ্লোকার্থম্ সম্যক্ 

অবুধাথাঃ। এই ক্ষেত্রে ধান্য জন্মাইবে না ক্ষেত্রে২স্মিন্ পান্যং ন জনিস্ততি | 
খেল! দেখিয়া সবাই আনন্দিত হইয়াছিল-ক্রৌডাদর্শনেন সর্বে অহস্যন্। 

লবণ ও জল ছাড়া দধি একমাসে জীর্ণ হয়--বিনা লবণোর্কং দধি মাসেন 

জীর্যাতি | 

চুন্বা্দিগণীয় খাডু 

১৫১. চুরাদিগণীয় ধাতুর “ণিচ্; হয় (পিচের “ই* থাকে )। তাহার 

পর ভবাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হয়। - 
চর 1ই (4ণিচ, )-চোরি +অ-হচোরি-চোরে+অ+তি »চোরয়তি। 
কথ.1+ই-কথি+অ+তি-কথে+অ+তি-কথয়তি | 



একবচন 

স্ববচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন্ 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্ছবচণ 

একবচন 

বহুবচন 

ভুরু ঘ০ ৪৪০) পরটন্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

চোরয়তি 

চোরয়তঃ 

চোবয়স্তি 

প্রথম পুরুষ 

চোরয়তু 

চোরয়তাম্ 

চোরয়ন্ত 

প্রথম পুরুষ 

অচোরয়ৎ 

অচোরয়তাম্ 
অচোরয়ন্ 

প্রথম পুক্ষ 

চোরয়েৎ 

চোরয়েতাম্ 
চোরয়েয়ু 

প্রথম পুরুষ 

চোরয়িস্যতি 

চোরযিস্াতঃ 

চোরয়িস়স্তি 

ধাতুন্তপ 

লট 
নি 

মধাম পুরুষ 

চোরয়সি 

চোরয়থঃ 

চোরয়থ 

লোঁট্ 
মধ্যম পুরুষ 

চোরয় 

চোরয়তম্ 

চোরয়ত 

ল্ঙ ্  
মধ্যম পুরুষ 

অচোরয়ঃ 

অচোবয়তম্ 

অচোরয়ত 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুরুষ 

চোরষেঃ 

চোবয়েতম্ 

চোরয়েত 

লট 

মধ্যম পুরুষ 

চোরয়িস্তসি 

চোরয়িস্তুথঃ 

চোরয়িস্যথ 

৩৪৭ পুরুষ 

চে'ররামি 

চোরয়াবঃ 

চোরয়ামঃ 

উত্তম পুকষ 
চোরয়াণি 

চোরয়াব 

চোরয়াম 

উত্তম পুরুষ 

অচোরয়ম্ 

অচোরয়াৰ 

অচোরয়াম 

উত্তম পুরুষ 

চোরয়েয়ম্ 

চোরয়েব 

চোরয়েম 

উত্তম পুরুষ 

চোরযিস্তামি 

চোরয়িস্যাবঃ 

চোরয়িস্যামঃ 

১৮৭ 



১৫৮ সংস্কত ব্যাকরণ প্রবোশকা 

ভক্ষ, ৫০ ৪%) পন্রটস্সপদী 
লট 

প্রথম পুক্ুষ মধ্যম পুরুষ. উত্তম পুরুষ 
একবচন ভক্ষয়তি ভক্ষয়সি ভক্ষয়ামি 
দ্বিবচন ভন্ষয়তঃ ভক্ষরথঃ ভক্ষয়াবঃ 

বহুবচন ভক্ষয়স্তি ভক্ষয়থ ভক্ষয়ামঃ 

লোট্ 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন ভক্ষয়তু ভক্ষয় ভক্ষয়াণি 
দ্বিবচন ভক্ষয়তাম ভক্ষয়তম্ ভক্ষযাঁব 

বহুবচন ভক্ষয়স্ত ভক্ষয়ত ভক্ষয়'ম 

ললঙ. 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন্ন অভক্ষয়ৎ অভক্ষয়ঃ অভক্ষয়ম্ 

ভ্বিবচন অভক্ষয়তাম্ অভক্ষয়তম্ অভক্ষয়াঁব 

বহুবচন অভক্ষয়ন্ অভক্ষয়ত অভ্ক্ষযাম 

বিথিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন ভক্ষয়েৎ ভন্ষয়ে: ভক্ষয়েরমূ 

দ্বিবচন ভক্ষয়েতাম্ ভক্ষয়েতম্ ভক্ষয়েব 

বহুবচন তক্ষয়েযুঃ ভক্ষয়েত ভক্ষয়েম 

ল্ট 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন ভক্ষয়িস্যতি ভক্ষযিস্তাসি ভক্ষযিস্তামি 

দ্বিবচন ভক্ষয়িষ্যতঃ ভক্ষয়িস্তথঃ ভক্ষয়িষ্যাবঃ 

বহুবচন ভক্ষযিস্যস্তি ভক্ষয়িস্তাথ ভক্ষয়িয্যামঃ 



ধাতুব্ধপ ১৫৯ 

চন্বাদিগণীয় প্রচলিত কচক্পকটি খাতু 
[ লট ও ল.টের প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ ] 

চিত্ত, (চিন্তা করা )- চিন্তয়তি, চিন্তয়িস্তাতি 

চর্ণ, (চূর্ণ করা )- চূর্ণয়তি, চুর্ণযিস্তাতি 

পৃর্ (পূর্ণ কর। )-_-পূরয়তিঃ পৃরয়িষ্তাতি 
অর্থ (প্রার্থন! কর, চাওয়া )__ অর্থয়তে, অর্থয়িস্যতে 

রচ. (রচনা কর! )- রচয়তি, রচয়ি্যাতি 

বন্ট, (বন্টন কর! )-_বণ্টয়তি, বন্টয়িস্যাতি 

সানু (সান্ত্বনা! দেওয়া )-_সান্তবয়াতি; সান্তুয়িস্যুতি 

স্পৃহ্ ( ইচ্ছা করা; চাওয়া )-_স্পৃহ্য়তি, স্পৃহষিশ্ততে 

অনুবাদ 

সে পবে এই বিষয়ে চিন্তা করিবে--স পশ্চাৎ এতঘ্িষয়ে চিন্তয়িস্যতি | 

পিত। পুত্রদিগের মধ্যে সম্পন্তি বণ্টন করিয়া দিতেছেন_-পিতা পুত্রেষু সম্প্ভিং 
বন্টয়তি। পাত্রটি জলে পূর্ণ করিয়| দাও-_পাত্রং জলেন পূরয়। সে কাদামাথ। 
পা ধুইতেছে__স কার্দমাক্তং পাদং প্রক্ষালয়তি। 

অনুশীলনী 
€ ভবাদি+ তুদাদি, দিবাদি, চুরাছি) 

১. ভাাঁদি, তুদাদি+ দিবার্দি ও টুরার্দি এই চাঁৰিটি গণেব ধাতুরূপের 
প্রধান বেশিষ্টা উদ্াহরণসহ আলোচন! কর। 

২* যথানির্দেশ ধাতুরূপ 'লিখ £ 
ভূ-_বিধিলিঙ মধ্য পুরুষ একবচন, ইষ ৬. প্রথম পুরুষ বহুবচন, নৃৎ__ 

লোট্ প্রথম পুরুষ দ্বিবচন, পৃজ.__লঙ উত্তম পুরুষ বহুবচন । 

৩, নিম্নলিখিত ধাতুগুলির ল.ট্ প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ লিখ : 

দৃশ; বস্, ত্রে+ স্পশ, ইফ্, সূজ, দিব, জন্, মন্ঃ চিত্ত | 
৪. (ক) সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 

বালকেরা খেলিতেছে। আমরা দুইজন বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম। 



১৬৪ সংস্কত বাকরণ প্রবেশিকা] 

পিপাসার্ত লোকটি জল পান করিতেছে । নে এখানে আসুক। সত্য 
কথা বল? মিথ্যা কথ! বলিও না। বিদ্বান হও। তোমার এখন খাওয়া 

উচিত। এখন তোমাদের পড়া উচিত। বালকটি পরীক্ষার বিষয় চিন্তা 
করিতেছে। ছাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। বালিকাটি লঙ্জ! পাইতেছে। 
পাখিরা মিষ্টস্বরে কুজন করিতেছে। দুইজন বালক আম থা'ইয়াছিল। 
বর্ধায় ময়ুবেব। নাচিতেছে। 

(খ) 11716 97071 15 91)1111106. 4৯ 00০01 ড/110 15 010%/115, 1.9 
775 8০9 10 (116 1161-5106. 100 101 10190 1016. 1199 ৪16 
01681176 & 911. ০01 51700101101 900 ৪ %/2%. 1,611) 
1620 110%. 1172 11110 80012 105 70901511116 ৬/2৬০৪ ৪16 
09.10101106. [1155 018,৮০৫ 101 90179 11019%. 

অদাদিগনীয়্ এাভু 
( অদ+মাদি-অদাদি ) 

১৫২. অদাদিগণীয় ধাতুব একটির সহিত অপরটির পার্থকা এত অধিক 
দৃষ্ট হয় যে, এসব রূপান্তর নিয়ম দিয়া বাধা সত্যই ছুরূহ। 

একটি দাধারশ বৈশিষ্টা ধাতুর সহিত সবাসরি তিঙ, যোগ-_অদ+তি 
অত্তি, যা1তি-্যাতি। 

লট্* লোট্, লঙ.__এই তিনের বাঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে রুদ্, স্বপ্ 
শৃস্, অন্, জক্ষ, ধাতুর উত্তর “ই* হয় রুদ+তি্ রদ রোদৃ+ই+তি- 

রোদিতি। 

অদাদিগণীয় অ-কারান্ত ধাতুর পরস্থিত লঙের অন্ স্থানে বিকল্পে টস্ হয় 
এবং এ উস্ পরে থাকিলে, আ-কাবের “অ।”-কারের লোপ হয়। 

যাঁ+অন্_অযান্, বিকল্পে যা+ অন্উস্স্ অযুঃ (“আ” লোপ)। 
তি, সি, মি+ তু” আনি, আব, আম, এ আবহৈ, আমহৈঃ ছ্, সঃ অস্ব 

এই কয় বিভক্তিতে অদাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্যঘর ও উপধা| লঘু্বরের গুণ হয়। 
জাগৃ+-তি-্জাগতি 
এইরূপ জাগতুঁ জাগরাণি, অজাগরম্ ইত্যাদি । উপধ| লবুদ্বরের গুণ 

দ্বিষ তি -ঘ্বেন্টি। 



একবচন 

দ্বিবচন 

একবচন 

দ্বিব5চন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছুবচন 

৯১ 

যা (০৪০) পন্ষটস্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

যাতি 

যাতঃ 

যাস্তি 

প্রথম পুরুষ 

যাতু 

যাতাম্ 

যাস্ত 

প্রথম পুরুষ 

অযাৎ 

অযাতাম্ 

অযান্' অযুঃ 

প্রথম পুরুষ 
যাষাৎ 
যায়াতাম্ : 
যায়ঃ 

প্রথম পুকষ 

যাস্যতি 

যাস্যতঃ 

যাস্যত্তি 

ধাতুরূপ 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

যাসি 

যাথঃ 

যাথ 

লোট 
মধ্যম পুরুষ 

যাহি 

যাতম্ 

যাত 

লঙ 
হি 

মধাম পুকষ 
অযা।ঃ 

অযাতম্ 

অযাত 

বিধিলিঙ, 

মধাম পুক্ষ 

যায়াঃ 

যায়াতম্ 

যায়াত 

ল্ট 
মধ্যম পুরুষ 

যাস্যসি 

যাস্যথঃ 

যাস্যথ 

উদ্দম পুরুষ 

যামি 

যাবঃ 

যামঃ 

উত্তম পুকুষ 

যানি 

যাৰ 

যাম 

উত্তম পুরুষ 

অযাম্ 
অযাব 

অযাম 

উত্তম পুরুষ 

যায়াম্ 

যায়াৰ 

যায়াম 

উত্তম পুরুষ 

যাস্যামি 

যাস্যাবঃ 

যাষ্যামঃ 

১৬১ 



১৬২. 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছুবচণ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

জাগু 0০ ৩ হছ8৮০)- -পন্রস্সপদী 
জট 

প্রথম পুরুষ 

জাগতি 
জাগৃতঃ 

জাগ্রাতি 

প্রথম পুকষ 

জাগর্তু 

জাগৃতাম্ 
জাগ্রতু 

প্রথম পুরুষ 

অজাগঃ 

অজাগৃতাম্' 

অজাগকঃ 

প্রথম পুকষ 

জাগুয়াৎ 

জাগুয়াতাম্ 

জাগৃয়ুঃ 

প্রথম পুরুষ 

জাগরিস্্যতি 

জাগরিস্তাতঃ 

জাগরিস্তযত্তি 

হি 

মধাম' পুরুষ 

জাগবি 

জাগুথঃ 

জাগৃথ 

লোট্ 
মধ্যম পুরুষ 

জাগুৃহি 

জাগৃতম্ 
জাগৃত 

ললঙ ্
ি 

মধ্যম পুরুষ 

অজাগঃ 

অজাগুতম্ 

অজাগৃত 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুকষ 

জাগৃয়াঃ 

জাগৃয়াতম্ 
জাগৃয়াত 

ল্ট 
মধ্যম পুরুষ 

জাগরিষ্যসি 

জাগরিস্থঃ 

জাগরিষ্যথ 

উত্তম পুরুষ 

জাগমি 
জাগুবঃ 

জাগুমঃ * 

উত্তম পুরুষ 

জাগরাণি 

জাগরাব 

জাগরাম 

উত্তম পুকৃষ 

অজাগবম্ 

অজাগুব 
অজাগৃম 

উত্তম পুরুষ 

জাগৃয়াম 
জাগ্রয়াৰ 

জাগৃয়াম 

উত্তম পুরুষ 

জাগরিষ্যামি 

জাগরিষ্যাবঃ 

জাগরিষ্ামঃ 



'একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচণ 

বছুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

“এএকবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতুর 

শী ৫9 ০07৮০) পকটম্সপদী 

গ্রথম পুকষ 
শাস্তি 
শিষ্টঃ 

শাসতি 

প্রথম পুকষ 

শান্ত 
শিষ্টাম্ 
শাসতু 

প্রথম পুকষ 

অশাৎ 

অশিষ্টাম্ 

অশাসুঃ 

প্রথম পুরুষ 

শিল্তাৎ 

শিল্তাতাম্ 

শিষুাঃ 

প্রথম পুরুষ 

শাসিস্ততি 

শানিষ্যতঃ 

শাসিম্স্তি 

ল্ট 
মধাম পুরুষ 

শাস্সি 

শিষ্ঠঃ 

শিষ্ঠ 

লোট্ 
মধ্যম পুকষ 

শাধি 

শিষ্টম্ 

শিট 

ললঙ 
নি 

মধাম পুরুষ 

অশাৎ' অশীঃ 

অশিষ্টম্ 

অশিষ্ট 

বিধিলিঙ, 

মধ্যম পুকষ 

শি্তাঃ 

শিল্ঠাতম্ 

শিষ্াাত 

ল্ট্ 
মপ্যম পুরুষ 

শাসিস্তাসি 

শাসিস্থঃ 

শাসিস্তথ 

উত্তম পুরুষ 

শান্যি 

শিন্গঃ 

শিক্ষঃ 

উত্তম পুরুষ 

শাসানি 

শাসাব 

শাসাম 

উত্তম পুকুষ 

অশাসম 
অশি্গ 

অশিক্ষ 

উত্তম পুরুষ 

শিল্তাাম্ 

শি্াব 

শিল্ঠাম 

উত্তম পুরুষ ৰ 

শাসি্তামি 

শাসিফ্যাবঃ 

শাসিষ়্ামঃ 



১৬৪ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 
দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবঘচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বনৃবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

অঙ্্ ঘো০ 8৩১ €9 6%15)- পন্ষটজ্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

অস্ভি 

ততঃ 

সস্তভি 

প্রথম পুরুষ 

অস্ত 
স্তাম্ 
সন্ত 

প্রথম পুরুষ 
আসীৎ 

আন্তাম্ 

আসন্ 

প্রথম পুকষ 

স্যাৎ 

স্যাতাম্ 

স্যুঃ 

প্রথম পুকষ 
ভবিষ্কতি 

ভবিষ্যত: 

ভবিস্তক্তি 

লট 
মধ্যম পুরুষ 
অসি 
স্সৃও 

সু 

লোট 
মি 

মধ্যম পুরুষ 

এধি 

গু 
সত 

লঙ. 
মধ্যম পুরুষ 

আসীঃ 

আস্তম্ 

আস্ত 

বিখিলিঙ, 
মধ্যম পুরুষ 

স্যাঃ 

স্যাতম্ 

স্যাত 

লট ত্ঢ 
মধ্যম পুরুষ 

ভবিষ্যসি 

ভবিস্তথঃ - 

ভাবিস্তাথ 

উত্তম পুরুষ 

অস্মি 

সঃ 
ক্সঃ 

উত্তম পুরুষ 

অসানি 

অসাব 
অসাম 

উত্তম পুরুষ 

আসম্ 

আঘ 

আস্ম 

উত্তম পুরুষ 
স্যাম্ 
যাব 

স্যাম 

উত্তম পুকহ 
ভবিষ্যামি 

ভবিষ্যাবঃ 

ভবিষ্যামঃ 



একবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

প্ববচন 

বহুবচন 

হল্ (910) পন্বটস্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

হস্তি 

হ্তঃ 

্স্তি 

প্রথম পুরুষ 

হত 
হতাম্ 
১৪] 

প্রথম পুরুষ 

অহ্ন্ 

অহ্তাম্ 

অন্বন 

প্রথম পুকষ 
হন্যাৎ 
হন্যাতাম্ 
হনযুঃ 

প্রথম পুরুষ 

হুনিষ্তাতি 

হুনিস্তঃ 

হনিস্থস্তি 

ধাতুরূপ 

লট 
মধ্যম পুরুষ 
হ্ংসি 

হ্থঃ 

হথ 

লোট্ 
মধাম পুরুষ 

জহি 

হ্তম্ 
হত 

লঙ 
মধাম পুকষ 

অহন্ 
অহতম্ 

অহ্ত 

বিথিলিউ, 
মধ পুরুষ 

হন্যাঃ 
হন্যাতম্ 
হন্যাত 

লট 
খনি 

মধ্যম পুরুষ 

হনিষ্তসি 

হুনিস্তথঃ 

হনিস্তথ 

ত কম পুরুষ 

হন্মি 

হ্ম্বঃ 

হন্ম* 

উত্তম পুকষ 

হনানি 

হুনাব 

হনাম 

উত্তম পুরুষ 

অহ্নম্ 
অহন্ব 
অহন্ম 

উত্তম পুরুষ 

হন্যাম্ 
হুন্যাব 

হন্যাম 

উত্তম পুরুষ 

হুনিষ্য)ামি 

হুনিস্যাবঃ 

হুনিষামঃ 

১৬৫ 



১৬৬ 

একবচন 

দ্বিবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

একবচন 

দ্িবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

বিচ্ 09 8০০) -পন্প৩ল্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

বেত্তিঃ বেদ: 

বিতঃঃ বিদতুঃ 
বিদস্তি, বিছুঃ 

প্রথম পুরুষ 

বেত, 

বিভাম্ 
বিদস্ত 

প্রথম পুরুষ 

অবেৎ 

অবিত্তাম্ 

অবিদ্রঃ 

প্রথম পুরুষ 
বি্ভাৎ 
বিদ্াতাম্ 
বিছ্বাঃ 

প্রথম পুরুষ 

বেদিস্ততি 

বেদিষ্যতঃ 

বেদিস্তাস্ভি 

মধ্যম পুরুষ 

বেৎসি, বেখ 

বিখঃ, বিদথুঃ 
বিখঃ বিদ 

লো 
মধ্যম পুরুষ 

বিদ্ধি 

বিত্তম্ 

বিত্ত 

লঙ. 
মধ্যম পুকষ 

অবেঃ, অবেৎ 

অবিতম্ 

অবিভ 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুরুষ 

বিদ্যাঃ 

বিদ্ভাতম্ 
বিদ্ধাত 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

বেদিষ্ঠসি 

বেদিষ্যুথঃ 

বেদিষ্যুথ 

১. বিদ ধাতুর লট বিভক্তিগুলিতে বিকল্পে লিট-এর রূপ হুয়। 

উত্তম পুরুষ 

বেল্সি, বেদ 

বিদ্ধ, বিছব 

বিদ্মঃ, বিল্প 

উত্তম পুরুষ 

বেদানি 

বেদাব 

বেদাম 

উত্তম পুরুষ 
অবেদম্ 

অবিদ্ব 

অবিদ্ 

উত্তম পুরুষ 

বিদ্ভাম্ 

বিদ্ভাব 

বিছ্ভাম 

উত্তম পুরুষ 
বেদিষ্যামি 

বেদিষ্তাবঃ 

বেদিষ্যামঃ 



একবচশ 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচণ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্তবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতুরূপ ১৬৭ 

আন, 09 91% €9 9০) আত্মনেপদী 

প্রথম পুরুষ 
আস্তে 
আসাতে 

আসতে 

প্রথম পুরুষ 

আত্তাম্ 

আসাতাম্ 

আসতাম্ 

প্রথম পুরুষ 
আন্ত 

আসাতাম্ 
আসত 

প্রথম পুরুষ 
আসীত 

আসীয়াতাম্ 
আসীরন্ 

প্রথম পুরুষ 

আসিস্ততে 

আসিফ্েতে 

আসিয়ান্তে 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

আস্সে 

আসাথে 

আধ্বে 

লোট্ 
মধ্যম পুকষ 

আস্ম্ব 

আসাথাম্ 

আধ্বম্ 

ললঙ 
সি 

মধাম পুকষ 

আস্থাঃ 

আসাথাম্ 

আধ্বম্ 
সি 

বিথিলিঙ্ 
মধ্যম পুরুষ 

আসীথাঃ 

আসীয়াখাম্ 
আসীধ্বম্ 

ল্ট্ 
মধাম পুরুষ 

আসিস্তসে 

আসিস্তেথে 

আসিঙ্যধ্ৰে 

উড পুরুষ 

অ।সে 

আঘহে 

আস্মহে 

উত্তম পুরুষ 

আসৈ 
আসাবহৈ 
আসামহে 

উত্তম পুরুষ 

আসি 

আস্বহি 

আসম্মহি 

উত্তম পুরুষ 
আসীয় 

আপসীবহি 

আসীমহি 

উত্তম পুরুষ 

আসিঙ্কে 

আয়িফ্যাবছে 

আসিস্তামহে 



১৬৮ 

একবচশ 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা' 

ন্পী হেও 11৩ 00৮7, £0 91967) আতআসতনপদী 

প্রথম পুরুষ 

শেতে 

শয়াতে 

শেরতে 

প্রথম পুরুষ 

শেতাম্ 

শয়াতাম্ 

শেরতাম্ 

প্রথম পুকষ 

অশেত 

অশয়াতাম্ 

অশেরত 

প্রথম পুরুষ 
শয়ীত 

শয়ীয়াতাম্ 
শয়ীরন্ 

প্রথম পুরুষ 
শয়িস্াতে 

শয়িষ্ক্েতে 

শয়িস্যঞ্জে 

লট 
মধ্যম পুরুষ 

শেষে 

শয়াথে 

শেধ্ব 

লোট্ 
মধ্যম পুরুষ 

শেষ 

শয়াথাম্ 
শেধ্বম্ 

ল্ঙ, 

মধ্যম পুরুষ 

অশেখাঃ 

অশয়্াথাম্ 

অশেধ্বম্ 

বিধিলিঙ, 
মধাম পুরুষ 

শয়ীথাঃ 

শয়ীয়াথাম্ 

শয়ীধ্ম্ 

ল্ট্ 

মধ্যম পুকষ 

শয়িস্যসে 

শয়িষ্যেথে 

শয়িষ্যাধব 

উত্তম পুরুষ 

শয়ে 

শেবহে 

শেমকে 

উত্তম পুরুষ 

শয়ে 

শয়াবহৈ 
শযামহে 

উত্তম পুকষ 
অশয়ি 

অশেবহি 

অশেমহি 

উত্তম পুরুষ 

শয়ীয় 

শয়ীবহি 

শয়ীমহি 

উত্তম পুকষ 

শঙ্মিষ্তে 

শষিষ্যাবহে 

শরিষ্যামক্ে 



একবচন 

স্ববচন 

বহুবচন 

একবচন 

স্ববচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

ববচন 

একবচন 

দবিবচন 

বন্ধবচন 

ছু. 09 1011৮)- উত্ভয্মপদী 

ধাতুরপ 

পরল্মৈপদী-লট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

দোগ্ধি ধোক্ষি 
দুগ্ধ: দগ্ধ; 

দুহস্তি ুগ্ধ 

লোটু 
প্রথম পুরুষ মধ/ম পুকষ 

দোঞ্, ছুপ্ধি 

ছগ্ধাম্ হুপ্ধম্ 

হ্হস্ দগ্ধ 

লঙ. 

প্রথম পুকষ মধাম পুরুষ 
অধোক্ ধোক্ 

অহুপ্ধাম্ অদ্প্ধম 

অতুহন্ অছুপ্ধ 

বিখিলিঙ, 
প্রথম পুকষ মধাম পুরুষ 

দ্হ্াৎ ছহাঃ 

দুহ্থাতাম্ দুহ্যাতম্ 

দহ, দুহাত 

ল্ট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

ধোক্ষ্যতি ধোক্ষাসি 

ধোক্ষাযতঃ ধোক্ষ্যথঃ 

ধোঙ্ষ্যস্তি ধোক্ষাথ 

উত্তম পুরুষ 

দোন্ছি 

দুহব* 
ুন্ষঃ 

উত্তম পুরুষ 

দোহানি 

দোহাব 

দোহাম 

উত্তম পুরুষ 

অদোহ্ম্ 

অভুহ্থ্ 

অহুন্দ 

উত্তম পুরুষ 

ছুহ্যাম্ 
দুহ্াব 
দৃহাম 

উত্তম পুরুষ 

ধোক্ষ্যামি 

ধোক্ষ্যাবঃ 

ধাক্ষ্যামঃ 

১৬৪) 



১৭০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশকা ' 

ছুহ্ 0০ £1৮)-_ আত্মদেনপদী 
লট 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দৃগ্ধে ধুক্ষে দহ 

স্ববচন দুহাতে ছ্রহাথে দুহবহে 

বহুবচন দ্ুহতে ধুগধ্ৰে দুক্ধহে 

লোট্ 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দপ্ধাম্ ুক্ষ দোহৈ 

দ্বিবচন দুহাতাম্ দুহাথাম্ দোহাবহৈ 
বহুবচন ছুহতাম্ ধুগধ্বম্ দোহামহৈ 

লঙ্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন অহুদ্ধ অদ্বপ্ধাঃ অদুহি 

দ্বিবচন অদ্ুহাতাম্ অদুহাথাম্ অভুহ্বহি 

বহুবচন অদ্হত অধুগধ্বম্ অহুন্মহি 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দুহীত ্রহীথাঃ দ্ুহীয় 

দ্বিবচন দুহীয়াতাম্ দুহীয়াথাম্ ঢুহীবহি 

বহুবচন দুহীরন্ দুহীধ্বম্ দুহীমহি 
ৃ ল্ট 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন ধোক্ষাতে ধোক্ষ্যসে ধোক্ষ্য 

ছ্বিবচন ধোক্ষ্যেতে ধোক্ষ্যেথে ধোক্ষ্যাবহে 

বহুবচন ধোক্ষ্যন্তে ধোক্ষ্যধ্ৰে ধোক্ষ্যামহ্ে 



একবচন 

'দ্ববচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতুরূপ 

জা 0০ 611, 0 8]688)- উভ্ভক্পদী 

পরন্মৈপদী-_লট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

ব্রবীতি ব্রবীষি 

ব্রুতঃ ব্রথঃ 

ক্রবস্তি ব্র্থ 

লোটু্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

ব্রবীতু ব্রৃহি 
ব্রতাম্ ব্রশম্ 

ক্রুবস্ত পুত 

লিঙ. 

প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ 
অব্রবীৎ অব্রীবঃ 

অব্ধতাঁম্ অব্ধতম্ 
অক্রবন্ অন্রত 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ 

ব্রয়াৎ ব্রয়াঃ 

বয়াতাম্ ব্রায়াতাম্ 

প্রায়ু, ব্রায়াত 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 
বক্ষ্যাতি বক্ষ্যসি 

বক্ষযতঃ বক্ষাথঃ 

বঙ্ষ্য্তঃ বক্ষাথ 

উপ্তম পুরুষ 

ব্রবীমি 

ব্রাবঃ 
ব্রমঃ 

উত্তম পুরুষ 

ব্রবাণি 

ত্রবাব 

ব্রবাম 

উত্তম পুরুষ 
অব্রবম্ 
অব্রব 
অন্রম 

উত্তম পুরুষ 

ব্রয়াম্ 
ব্রয়াব 

ব্রায়াম 

উত্তম পুরুষ 

বক্ষামি 

বক্ষ্যাবঃ 

বক্ষ]ামঃ 



১৭৭, 

একবচন 

দ্বিবচন 

বচুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচশ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

এএকবচন 

দ্বিবচন 

বনহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বনছবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

জে (9 ৪76৪৮)--আজ্সতনপদী 

প্রথম পুরুষ 
বাতে 

ক্রবাতে 

ক্রুবতে 

প্রথম পুরুষ 

পতাম্ 

ক্রুবাতাম্ 

ক্রুবতাম্ 

প্রথম পুরুষ 

অব্রত 

অক্রবাতাম্ 

অক্রবত 

প্রথম পুরুষ 

ক্রুবীত 

ক্রুবীয়াতাম 

ক্রবীরন্ 

প্রথম পুরুষ 
বক্ষাতে 

বক্ষ্যেতে 

বক্ষাত্তে 

মধ্যম পুরুষ 

প্রাষে 

ক্রুবাথে 

প্ধ্বে 

লোট 
মধ্যম পুকষ 

ক্রু 

ক্রবাথাম্ 

ব্রধ্বম্ 

লঙ 
মধ্যম পুরুষ 

অব্ধথাঃ 

অক্রবাথাম্ 

অব্রধ্বম্ 

বিধিলিঙ, 
মবাম পুরুষ 
ব্রবীথাঃ 

ক্রবীয়াথাম্ 

ক্রবীধ্বম্ 

ল্ট 
চখখ 

মধ্যম পুরুষ 

বন্ম্যসে 

বক্ষ্যেথে 

বক্ষ্যেধ্বে 

উত্তম পুরুষ 

ক্রুবে 

ব্রবহে 

ব্রমন্থে 

উত্তম পুরুষ 
ব্রবৈ 

ব্রবাবহৈ 

ব্রবামহৈ 

উত্তম পুকষ 

অক্রবি 

অব্রবহি 

অব্রমহি 

উত্তম পুরুষ 

ক্রবীয় 

ব্রবীবহি 

ব্রবীমহ্থি 

উত্তম পুক্ষ 

বক্ষ্যে 

বক্ষ্যাবছে 

বক্ষটামহে 



ধাতুরূপ ১৭৩ 

অদাদিগনীয় কচস্কটি প্রচলিত খাু 
(লট ও ল.টের প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ ) 

পরস্মৈপদী 
অন্ (বাঁচা )__-অনিতি, অনিষ্ঠতি 

পা ( বলা কথা )_ পাতি, পাস্যতি 
ভা (দীপ্তি পাওয়! )-_ভাতি, ভাস্যতি 
মা! (মাপ! )-_মাতি; মাস্তি 

বা (প্রবাহিত হওয়! )__বাতি; বাস্যৃতি 
শ্বস্ (নিশ্বাস ফেল! )- শ্বসিতি, শ্বসিষ্তাতি 
স্বপ্ (শুকানে। )--স্বপিতি* স্পংস্যৃতি 

উভস্পদী 
লিহ্ (লেহন কর! )-_লেটি-লীঢে' লেক্ষাতি-লেক্ষাতে 

অনুবাদ 
হর্জনকে কেহ বিশ্বাস করে নাঁছূর্জনে কোহপি নবিশ্বসিতি। সূর্য 

পূর্বদিকে ওঠে সূর্যঃ পূর্বস্যাং দিশি উদেতি। (উৎ-ই-উদ্দিত হওয়া )। 
প্রবল বায়ু বহিতেছে- প্রবলো বাযুর্বাতি। ছাত্রদের সধৃগ্রস্থ অধায়ন কর! 
উচিত-_ছাত্রাঃ সমৃগ্রস্থান্ অধীয়ীরন্। (অধিইসঅধ/য়ন করা) সাধুবা 
উপাসন1! করিতেছেন__সাধবঃ উপাসতে | ( উপ-আস্ "উপাসনা করা ) 

পরের মঙ্গল করিবার জন্য সজ্জণ সর্বদ! জাগিয়া! থাকেন_-পরেষাং মঙ্গলং কতুণং 
সদা জাগতি সজ্জনঃ | ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেশ-_ ঈশ্বর স্তাং পাস্যতি | 

হুবাদিগণীয়্ খাতু 
(হ+আদি) 

১৫৩, লট্, লোট, লঙ বিধিলিঙে হ্বাদিগণীয় ধাতু অভ্ন্ত অর্থাৎ দ্বিরুক্ত 
হয়। দ্বিত্ব হইলে আদি বর্ণের ক-ব্গ স্থানে চ-বর্গ হয় এবং আদি বর্ণে বর্গের 
চতুর্থ বর্ণ স্থানে বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয় এবং বর্গের ২য় বর্ণের স্থানে বর্গের 
প্রথম বর্ণ হয়। 



১৭৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

তি, সি, মি, তু+ আনি, আব, আম, এ, আবহৈ* আমহৈ, দূ, স্ অম্ এই 
কয়েকটি বিভক্তিতে হ্বাদিগণীয় ধাতুর অস্ত্র ও উপধ! লৎুস্বরের গুণ হয় 

ভী+তি -বিভী+ তি বিভে+তি-্ বিভেতি 
আকারাম্ত ধাতু দ্বিত্ব হইলে পূর্বাংশে আ-স্থলে “অ? হয়। 
দা+তি-দদাতি 
অস্তি, অস্তেঃ অস্ত স্থলে “ন্” লোপ হয়। লঙ্ “অন্* স্থলে উস্ হয়। 

অবিভী+ অন্উস্- অবিভী- অবিভে+উস্ -অআবিভয়ুঃ। 

ভ্ভী 0০ 9০ 817810)- পবটম্সপদী 

লট 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন বিভেতি বিভেষি বিভেমি 
দ্বিচন বিভীতঃ, বিভিতঃ বিভীথঃ, বিভিথঃ বিভীবঃ, বিভিবঃ 
বহুবচন বিভ্যতি বিভীথ, বিভিথ বিভীমঃঃ বিভিমঃ 

লোট 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন বিভেতু বিভীহি, বিভিহি বিভয়াশি 
দ্বিচন বিভীতাম্, বিভিতাম্ বিভীতম্, বিভিতম্ বিভয়াব 
বহুবচন বিভ্যতু বিভীত, বিভিত বিভয়াম 

লঙ. 

প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন অবিভেৎ অবিভেঃ অবিভয়ম্ 
ছবিবচন অবিভীতাম্, অবিভিতাম্ অবিভীতম্ঃ অবিভিতম্ অবিভীব, অবিভিব 
বহুবচন অবিভয়ুঃ: অবিভীত, অবিভিত অবিভীম, অবিভিম 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধাম পুকষ উত্তম পুকুষ 

একবচন বিভীয়াৎ, বিভিয়াৎ  বিভীয়াঃ, বিভিয়াঃ  বিভীয়াম্, বিভিয়াম্ 
দ্বিচন বিভীয়াতাম্, বিভিয়াতাম্ বিভীয়াতম্, বিভিয়াতম্ বিভীয়াব, বিভিয়াব 
বহুবচন বিভীয়ুঃ, বিভিযুঃ বিভীয়াত, বিভিয়াত বিভীয়াম, বিভিয়াম 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বনুবচণ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

প্রথম পুরুষ 

ভেম্যতি 

ভেম্যত, 

ভেস্তস্তি 

দশ (00 81৮৪) পন্মটন্মপদী 

প্রথম পুরুষ 

দ্দাতি 

দৃত্তঃ 

দদতি 

প্রথম পুকষ 
দদাতু 
দত্তাম্ 
দদতু 

প্রথম পুকষ 
অদদাৎ 
অদত্তাম্ : 
অদছুঃ 

প্রথম পুরুষ 

দগ্যাৎ 

দদ্যাতাম্ 

দহ্যঃ 

ধাতুরূপ 

ল্ট্ 
মধ্যম পুরুষ 

ভেস্তপি 

ভেষ্যথঃ 

ভেষ্যথ 

লট 
মি 

মধাম পুরুষ 

দদাসি 

দথঃ 

দথ 

লোট্ 
মধ্যম পুকষ 

দেহি 

দৃত্তম্ 

দত্ত 

লঙ. 
মধ্যম পুরুষ 

অদদাঃ 

অদত্ুম্ 

অদত 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুরুষ 

দগ্যাঃ 
দদ্যাতম্ 

দাত 

১৫ 

উত্তম পুরুষ 

ভেস্তামি 

(ভণ্ডাবঃ 

ভেঙ্কামঃ 

উত্তম পুরুষ 

দ্দামি 

দঃ 

দল, 

উত্তম পুকষ 

দর্দানি 

দা 

দর্দাম 

উত্তম পুক্ষ 

অদদাম্ 

আদদ্ধ 

অদদ্ম 

উত্তম পুরুষ 

দগ্যাম্ 
দগ্যাব 

ঘছাম 



একবচন 

ছিবচন 

বন্ছবচশ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বনুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বগ্ছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবোশিকা 

প্রথম পুরুষ 

দ্াস্যাতি 

দাস্যতঃ 

দ্রাস্স্তি 

দা 0০ 81০) আতআআসঢেনপদী 

লট 

প্রথম পুরুষ 

ঘন 

দর্দাতে 

দদতে 

প্রথম পুবষ 

দন্তাম্ 

দদাতাম্ 

দরদতাম্ 

প্রথম পুকষ 
অদত্ত 
অদদাতাম্ 
অদদত 

প্রথম পুকষ 
দদীত 

দরদীয়াতাম্ 
দর্দীরন্ 

ল্ট্ 
মধ্যম পুকষ 

দাস্যসি 

দাস্যথঃ 

দাস্যথ 

মধ্যম পুকষ 
দৎসে 
দদাঁথে 
দদধ্বে 

লো 
মধ্যম পুরুষ 
দতস্ব 
দদাথাম্ 

দরধ্বম্ 
লাঁঙ. 

মপাম পুকষ 

অদথাঃ 

অদদাথাম্ 

অদদ্ধম্ 

বিথধিলিঙ, 
মধ্যম পুকষ 
দর্দীথাঃ 

দরদীয়াথাম্ 

দরদদীধ্বম্ 

উত্তম পুরুষ 

দাফ্যামি 

দায্যাবঃ 

দাধ্যামঃ 

উত্তম পুকষ 

দ্দে 

দদ্বহে 

দল্মহে 

উত্তম পুকষ 

দে 
দদ[বহৈ 

দদামহৈ 

উত্তম পুকষ 

অদদি 

অদদ্বহি 

অদল্মাহি 

উত্তম পুরু 

দদীয় 

দর্দীবাহ 

দদীমহি ' 



ধাতুরূপ ১৭৭ 

ল্ট 
প্রথম পুক্ষ মধাম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দাস্যতে দাস্যসে সস 

দ্বিবচন দাস্যেন্তে দাস্যেথে দাজ্যাবহে 

বছুবচন দাস্থান্তে দাষ্যধ্ব দাস্যামহে 

হুবাদিগণীয় কঢেয়কটি প্রচলিত খাভু 
€ লট ও ল্টের প্রথম পুকষ একবচনেব রূপ 9) 

পরস্মৈপদী 
হ্বা ( লজ্জিত হওয়। )-__জিহ্রেতি, হষ্যতি । 

হ| ( তাগ করা )_ জহাতি' হাস্যতি | 

উভয্বপদী 
ভূ(ধাবণ বা ভরণ পোষণ কবা)--বিভ্রতি-বিভূতে, ভবিষ্যতি-ভরিস্তাতে | 
ধা (ধারণ বা পোষণ কর। )_-দধাতি-ধত্তে, পাধ্যুৃতি-ধাস্যুতে | 

অন্ুবাঁদ 
শি্ত ওকর নিকট হইতে গ্রস্থ লইতেছে- শিল্তঃ গুরোঃ গ্রন্থম আদতে 

[ আ-দ1লওয়া ]। অনর্থক ভয় পাইও না-_মুধা মা বিভীহি (বিভিহি )। 
সে পট্রবন্ত্র পবিধান করিতেছে--স পট্রবস্ত্রং পরিদধাতি ( পরিধত্তে )| 

| পবি-পা-পরিধান করা || সহসা কোন কিছু করা উচিত না-_সহসা 

বিদধীত ন ক্রিয়াম। ([ বি-বা-কর। 19 06011] | শকট যেন গবনবেগ 

ধারণ করিয়াছিল--শকটং পবনবেগম্ অবিভঃ ( ভূ-লঙও. দৃ)। ছুরাম্নারা 

ভাব ত্যাগ কবে না-ছ্বাশ্নঃ স্বভাবং ন জহতি। 

স্বাদিগণীয় ধাতু 
(সুআদি-স্বাদি ) 

১৫৪. লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ এই চারিটিতে স্বাদিগণীয় ধাতু উপ্তব 

নুঃ আগম হয়। তি, সি, মি? তু, আনি,আব, আম, এ, আবহৈ' আমহৈ, 
দৃ* স্, অম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে “নৃ” এর গুণ হুইয়া “নো; হয় । 

১২ 



১৭৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

আপ. ৫০ ৪০) -পন্পটস্সপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন আপ্রোতি আপ্রোষি আপ্লোমি 

দ্বিবচন আপ্লুত: আপ্ু,থঃ আপ্লু,ব" 

বহুবচন আপ্রুবন্তি আপ্ু,থ আপু,ম: 

প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন আপ্পোতু আপ্,হি আপ্রবানি 

দ্বিবচন আপ্ু,তাম্ 'আপ্র,তম্ আপ্রবাব 

বহুবচন আপ্ুবস্ত আপ্পুত আপ্রবাম 

লঙ. 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন আপ্লোৎ আপ্রোঃ আপ্রবম্ 

দ্বিবচন আপ্মুতাম্ আপ্ু,তম্ আপ্ুু,ব 

বছবচন আপ্র,বন্ 'আপগু,ত আপ্র,ম 

বিধিলিঙ. 

প্রথম পুব'ষ মধ্যম পকষ উত্তম পুকষ 

একবচন আপ্রুয়াৎ আপু,য়াঃ আপ্রন্ষাম্ 

ঘ্বিবচন অপ্পু,য়াতাম্ আপ্রযাঁতম্ আপ্ু,য়াব 

বনুবচন আপ্ুযুঃ আপ্র,ষাত আপ্র,যাম 

ল্ট্ 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন আপ.স্যৃতি 'আপস্যপি আপ.স্যামি 

দ্বিবচন আপ.স্যতঃ আপংস্যথঃ আপ.স্যাবঃ 

বহুবচন আপস্থ্স্তি আপ.স্যথ আপ স্যাঁমঃ 



ধাঙ্গপ ১৭৯ 

শন 0 9৩ 816, 69 60৪76) পক্মটন্সপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 3 ৪ম পুরুষ 

একবচন শরুোতি শকুোষি শকেোমি 
দ্বেবচন শরু,ত: শরুথঃ শরুংবঃ 

বহুবচন শরু,বস্তি শুথ শরম: 

লো 
প্রথম পুকষ মধাম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন শরোতু শরু,তি শরুবানি 
দ্বিচন শরু,তাম শরু,তম্ শরুবাৰ 
বহুবচন শরু,বস্ত শক্ত শরুবাম 

লঙ, 

প্রথম পুরুষ মপ)ম পুপ্ুম উত্তম পুরুষ 
একবচন অশরুোৎ অশকুোঃ শুশক্ুবম্ 

দ্বিবচন অশরু,তাম্ অশরু,তম্ অশকু,ব 
বহুবচন 'অশরু,বন্ অশরু,্ত মশরু,ম 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুকষ মধ/ম পুকষ উন্ম পুরুষ 

একবচন শরু,য়াৎ শরু,য়া: শরু,যাম্ 

দ্বিবচন শরু,য়াতাম্ শরু,য়াতম্ শরু,যাঁ 

বহুবচন শরু,ঘুঃ শরু,য়াত শরুযাম 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন শক্ষ্যতি শক্ষ্যসি শক্ষ্যামি 

দ্বিবচন শক্ষ্যতঃ শক্ষ্যথঃ শক্ষ্যাবঃ 

বহুবচন শক্ষান্তি শক্ষাথ শক্ষ)ামঃ 



১৮০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবৌশকা 

শত (০ 85৯) পন্রটন্সপদী 
লট 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন শণোতি শৃপণোষি শৃণোমি 

দ্বিবচন শৃণুতঃ শৃণুথঃ শুণুবঃ১ শুর: 

বহুবচন শৃন্তি শ্রণুথ শৃণুমঃ, শুণ্মঃ 

লোট ' 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন শ্বণোতু শৃণু শৃণবানি 

দ্বিবচন শবণুতম্ শুণুতম্ শুণবাঁব 

বহুবচন শণুত শুণুত শৃণবাম 

লিড. 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচণ অশ্বণোৎ অশৃণোঃ অশ্ণবম্ 

দ্বিবচন অশুণুতাম্ অশ্বণুতম্ অশ্রণুব, অশ্ব 

বহুবচন অশুথন্ অশ্রণুত অশ্রণুম; অশু্া 

বিখিলিঙ, 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন শ্রণুয়াৎ শণুয়াঃ * শ্রণুয়াম্ 

দ্বিবচন শণুয়াতাম্ শণুষাতম্ শৃপুযাব 

বহুবচন শ্রণুযু, শরণুয়াত শুণুয়াম 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন শ্রোগ্ঠাতি শ্রোস্তৃসি শ্রোষ্তামি 

ভ্বিবচন শ্রোস্তঃ শ্োস্যথঃ শ্রোগ্যাবঃ 

বন্ধবচন শ্রোস্তি শ্রোস্থ শ্রোস্তামঃ 



ধাতুরূপ ১৮১ 

স্বাদিগণীয়্ প্রচলিভ কচরকটি খ্াতু 
( লট ও লংট প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ ) 

পরস্মৈপদী 
ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া )_ক্ষিণোতি; ক্ষেস্তুতি 

ছ:( বেদন| পাওয়! বা বেদন! দেওয়া )__ছুনোতি, পোপ্যুতি 

উভয়পদী 

চি (চয়ন কর] )- চিনোতি-চিন্থতে, চেষ্যতি-চেস্ততে 

র (বরণ কর!1, নিয়োগ কর! )__বূণোতি-বৃণুতে, বরিস্যতি-তে 

অনুবাদ 
ছাত্রের! বৃত্তি পাইয়াছিল- ছাত্রাঃ বৃত্তিঃ প্রাপ্নুবন। তুমি অবশ্যই ইহা 

করিতে4পারিবে- ত্বং খ্রবম্ ইদং কু শক্ষাসি। বালিকারা পুষ্পচয়ন 
করিতেছে-_বালিকাঃ পুষ্পং চিন্বপ্তি। সকলেরই দুর্দিনের জন্য ধন সঞ্চয় 
কর। উচিত- পর্বে ছুর্দিনেভাঃ ধনং সঞ্চিনুযুঃ। সে আমাকে পুস্তক দিবে 

বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিতেছে--স মহ্থং পুস্তকং প্রতিশুণোতি (প্রতি- শ্রু- 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া ) 

ব্ুধাদিগণীয় শ্াতু 
(ঞ্ধ 1+আদি-কধাদি) 

১৫৫, লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙে, ক্ধাদিগণীয় ধাতুর অস্তাস্বরের 

পবণ্ন-আগম হয়। 

' তি, সি, মি? তু আনি, আব, আম, এ, আবতৈ» আমহৈ, ছৃ? স্ঃ অম্ এই 
কয়টি ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে “ন” কারের পরস্থিত “অ' লুপ্ত হয়। 

রুধ +তি-ু ন-ণ-ধ.+ তি রুণদ্ধি 

রুধ্ +থস্ন্র+ণধ.+থস্-রুন্ধ ( অলোপ )+থস্-কন্ধঃ | 

ভুজ.+ তি্ ভুনজ.1+তি-্"ভুনকৃতি*্( জ.-কৃ) 



১৮২. 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্ৃবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বঞ্ছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 
ভুনক্ভি ভুনক্ষি 

ভুউজ্ঃ ভুঙথঃ 

ভূগুস্তি ভূঙথ 

লোট 
প্রথম পুকষ মধাম পুকষ 

ভুনভু, ভুঙ্দ্ধি 

ভূঙজ্গাম্ ভূঙ ক্ুম্ 

ভূঙক্ত 

ললঙ 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

অতুণক্ অভুনক্ 

অভুঙ্ স্তাম অভুঙ,্রম্ 

অভুঙভ্ 

বিধিজিঙ. 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

ভুঞ্জযাৎ ভু্জযাঃ 

ভুঞ্জযাতাম্ ভুঞ্জযাতম্ 

ুঙ্ঝাঃ তুঞ্জযাত 
ল্ট্ 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকুষ 
ভোক্ষ্যতি ভোক্ষ্যসি 

ভোক্ষ্যতঃ ভোক্ষ্যথঃ 

ভোক্ষ্যস্তি ভোক্ষ্যথ 

ভুজ, (০ 2০৫6০ )--পন্লটস্সপদী 

উত্তম পুরুষ 

ভুনজ মি 
ভুঙ্জ৭ঃ 
ভুগ্জ মঃ 

উত্তম পুকষ 

ভুনজাশি 

ভুনজাব 
ভুনজাম 

উত্তম পুকষ 

অভুনজম্ 

অভু্জৎ 

অভুষঞ্জ ম 

উত্তম পুরুষ 

ভুঞ্গাম্ 
ভূঞ্জ্যাব 

ভুঞ্জটাম 

উত্তম পুরুষ 

ভোক্ষ্যামি 

ভোক্ষ্যাবঃ 

ভোক্ষ্যামঃ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন - 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবাচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

প্রথম পুকষ 

ভুঙ্জে 

ভুগ্গাতে 

ভুঞ্জতে 

প্রথম পুকষ 

ভুঙ্ক্তাম্ 

ভূঞ্জাতাম্ 

ভুগ্ততাম্ 

প্রথম পুকষ 
অভুঙ্ঞ্ 

অভুঞ্জাতাম্ 
অভুঞ্জত 

প্রথম পুরুষ 
ভুঞ্জীত 

ভুঞ্ীয়াতাম্ 
ভুঞ্জীরন্ 

প্রথম পুকষ 

ভোক্ষ/তে 

ভোক্ষ্যেতে 

ভোকঙ্ষক্তে 

ধাতুরপ 

লট 
ক 

মধাম পুরুষ 

ভুঙক্ষে 

ভূঞ্জাথে 

ভঙ্গ ধ্বে 

লোট্ 
মধ্যম পুকষ 

ভুভক্ষ্ষ 
ভুঞ্জাথাম 

ভুঙ্গধ্বম্ 

লঙ 
ছি 

মধাম পুকষ 

অভুঙ্ক থাঃ 

অভুষ্জাধাম্ 

অভুঙ্গধ্বম্ 

বিধিলিঙ, 
মধাম পুকৃষ 

ভুর্ভীথাঃ 

ভূর্ভীয়াথাম্ 

ভুজীধবমূ 
ল্ট্ 

মধ্যম পুরুষ 

ভোক্ষ)সে 

ভোক্ষ্যেথে 

ভোক্ষ্যধ্বে 

ভুঁজ, (০ 62], (০ ৪৪৫)-- আক ঢতনপদী 

উত্তম পুরুষ 
ভূঞ্জে 
ভুঞ্জীবহে 
ত্জীমহে 

উত্তম পুরুষ 

ভুনজৈ 

ভুনজাবহৈ 
ভুনজামহৈ 

উত্তম পুকষ 

অভুষ্জি 

অভুঞ্জ বহি 

অভুর্জ,মহি 

উত্তম পুকুষ্ 

ভুঙগীয় 

ভুঞ্জীবহি 

ভুঞ্জীমহি 

উত্তম পুরুষ 

ভোক্ষো 

ভোক্ষ্যাবহে 

ভোঙ্ষযামহে 

১৮৩ 



১৮৪ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্গবচন 

একবচন 

ঘিবচন 

বভবচন 

একবচন 
দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

ছিদ্ (0০ ০০৫ ০8) পন্মটল্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

ছিণত্তি 

ছিস্তঃ 

ছিন্দন্তি 

প্রথম পুরুষ 

ছিনতু, 
ছিস্তাম 

ছিন্দৃস্ত 

প্রথম পুকষ 
অচ্ছিনং 

'অচ্ছিত্তাম্ 

অচ্ছিন্দন্ 

প্রথম পুকষ 

ছিন্দযাৎ 

ছিন্দ্যাতাম্ 

ছিন্দ্যুঃ 

প্রথম পুরুষ 

ছেংস্যতি 

ছেত্স্যত, 

ছেংস্যৃস্তি 

লট 
মধাম পুরুষ 
ছিনতসি 

ছি্থঃ 

ছিত্ত 

লোট 
মধ্যম পুরুষ 

ছ্দ্ধি 

ছিস্তম্ 

ছিস্ত 

লঙ 
মি 

মধ্যম পুরুষ 

অচ্ছিনৎ, 'ম্চ্ছিনঃ 

অচ্ছিন্তম্ 

মচ্ছিন্ত 

বিখিলিঙ, 
মধাম পুকষ 

ছিন্দ্যাঃ 

ছিন্দ্যাতম্ 

ছিন্দযাত 

ল্ট 
মধ্যম পুরুষ 

ছেৎস্যসি 

ছেৎস্যথঃ 

ছেৎস্যথ 

উত্তম পুরুষ 

ছিনদিি 

ছিন্্ঃ 

ছিন্দ মঃ 

উত্তম পুরুষ 
ছিনদানি 

ছিনদাাব 

ছিনদাম 

উত্তম পুকষ 

অচ্ছিন্দম 

অচ্ছিন্্ 

অচ্ছিন্দ,ম 

উত্তম পুরুষ 

ছিন্দ্যাম্ 

ছিন্দ্যাব 

ছিন্দাম 

উত্তম পুরুষ 

ছেৎফ্যামি 

ছেতস্যাবঃ 

ছেতস্যামঃ 



একবচন 

বন্ছুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বন্থবচন 

একবচপ 

দ্বিবচন 

বছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

ভ্বিবচন 

বনৃবচন 

ধাতুরূপ 

ছিদ্ (০ ০৪% 9) আত্মঢনপদী 

প্রথম পুরুষ 

ছিন্তে 

ছিন্দাতে 

ছিন্দতে 

প্রথম পুকষ 

ছিন্তাম 

ছিন্দাতাম্ 

ছিনতাম্ 

প্রথম পুরুষ 

অচ্ছিন্ত 

অচ্ছিন্মাতাম্ 

অচ্ছিন্দত 

প্রথম পুকষ 

ছিন্দীত 

ছিন্দীয়াতাম্ 

ছিন্দীবন্ 

প্রথম পুরুষ 

ছেতস্যতে 

০েৎত্যেতে 

ছেত্স্যস্তে 

লট 
সি 

, মধাম পুরুষ 

ছিস্তসে 

ছিন্বাথে 

ছিন্ধে 
রখ 

লোট 
মপাম পুক্ষ 

ছিন্ত স্ব 

ছিন্নাথাম্ 

ছিদ্ধ'ম 

ল্ঙ 

মধ্যম পুরুষ 

অচ্ছিস্থাঃ 

অচ্ছিন্নাথাম্ 

অচ্ছিন্বম্ 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুকষ 

ছিন্পীয়াঃ 

ছিন্দীয়াথাম্ 
ছিন্দীধ্বম্ 

ল্ট ত্ছ 
মধ্যম পুরুষ 

ছেংস্যুসে 

ছেৎয্েথে 

ছেৎস্যধ্বে 

উত্তম পুরুষ 

ছিন্দে 

ছিন্ধহে 

ছিন্ন মহে 

উত্তম পুরুষ 

ছিনদৈ 

ছিনদাবহৈ 
ছিনদামঠহ 

উত্তম পুরুষ 

অচ্ছিন্দি 

অচ্ছিন্দহি 

অচ্ছিন্দ মনি 

উত্রম পুরুষ 

ছিন্দীয় 

ছিন্দীবহি 
ছিন্দীমহি 

উত্তম পুরুষ 
ছেতস্যে 

ছেৎস্যাবহে 

ছেৎফ্যামহে 

১৮৫, 



১৮৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

সুজ, 00০ ৪০১) পক্সটস্সপপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন যুনক্তি যুনক্ষি যুনজ.মি 

প্ববচন যুঙ কঃ যুঙ্ক থঃ যুঞ্জ.বঃ 

বহুবচন যুঞ্জস্তি যুহ্ক থ যুঞ্জ মঃ 

লোট্ 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন যুনত, যু ধি যুনজানি 

দ্বিবচন যুঙ্ক্তাম্ যুঙক্রম্ যুনজাব 

বহুবচন যুগ্ুস্ত যুঙক্ত যুনজাম 

ললঙ, 

প্রথম পুকষ মধাম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন অযুনকৃ অযুনক্ অযুনজম্ 

দ্বিবচন অযুঙ্্ক্তাম্ অযুউক্তম্ অযুগ্জ.ব 

বহুবচন অযুঞ্জন্ অযুঙ্ক্ত অযুঞ্জ,ম 

বিধিলিঙ, 

প্রথম পুকষ ম্ধাম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন যুঙ্জাৎ যুঞ্জ্যাঃ যুঙ্যাম্ 

দ্বিবচণ যুঞ্জযাতাম্ যুঞ্জযাতম্ যুগ্জযাব 

বহুবচন যুগ্ত্ুঃ যুঞ্াত যুঙ্যাম 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরু 

একবচন যক্ষ্যতি যক্ষ্যসি ষক্ষ্যামি 

ছিবচন যক্ষ্যত: যক্ষাথঃ ক্ষ্যাবঃ 

বনহুবচন যক্ষ্যাত্তি যক্ষাথ যক্ষ্যামঃ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

বনছুবচণ 

একবচন 

ভ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাপ 

যুজ, (0০ 00106) আত্সতেনপদী 

প্রথম পুরুষ 

যুঙ্ক্তে 

যুঙ্জাতে 

যুগ্জতে 

প্রথম পুরুষ 

যুঙজ্াম্ 
যুঞঙ্জাতাম্ 

ুঞ্জতাম্ 

প্রথম পুরুষ 

অযুঙ্ক্ত 
অযুঞ্জাতাম্ 
অযুপ্াত 

প্রথম পুরুষ 

যুজীত 
ষুস্তীয়াতাম্ 

যুজীরন্ 

প্রথম পুরুষ 
যক্ষ্যতে 
যক্ষ্যেতে 
ঙ্্যস্তে 

লট 
মধ্যম পুর প 

যুঙ্ক্ষে 
যুঞজাথে 
যুগ ধ্বে 

লো 
মধ্যম পুরুষ 

যুঙ্ক্ষ 

যুঞ্জাথাম্ 

যুজ্বম্ 

ল্ঙ 
কি 

মধ্যম পুঁকষ 

অধুষ্ক থাঃ 

অযুঞ্জাথান্ 

অযু ধ্বম্ 

বিধিলিঙ, 
মধ্যম পুকষ 

যুগ্তীথাঃ 

যুীয়াথাম্ 

যুজীধবম্ 
লুট 

মধাম পুরুষ 

যক্ষ/সে 

যক্ষ্যেথে 

যক্ষাধ্ে 

উত্তম পুরুষ 

যু 

যুগ্জহে 
যুঞ্জ মক 

উত্তম পুরুষ 

যুনজৈ 
যুনজাবহৈ 
যুনজামহৈ 

উত্তম পুরুষ 

অযু্জি 
অধুগ্জ.বহি 

অযুঞ্জ মি 

উত্তম পুকষ 

যুপ্ীয় 
যুঞীবহি 

যুজীমহি 

উত্তম পুরুষ 

যক্ষ্যে 

যক্ষ্যাবহে 

যক্ষ্যামছে 



১৮৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

রু্ধাদিগণীয় কচেকটি প্রচলিত এাভু 
(লট ও ল.টের প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ ) 

পরন্মৈপদী 
পিষ ( পেষণ কব )__পিনফিঃ পেক্ষাতি 
ভঞ্জ (ভাঙা )--ভনক্ভি, ভঙ ক্ষতি 

উভয়বপদী 
ভিদ্ (ভেদ কর! )__ভিনত্তি-ভিত্তেঃ ভেৎস্যতি-তে 

বিচ.( পৃথক কর| )__বিনজি-বিও.ক্তে, বেক্ষ্যতি-তে 

অনুবাদ 
তোমার জয়ের পথ কে রোধ করিবে 1-_-তব বিঞয়পথং কো৷ রোৎস্যুতি ? 

€ রুধ্ রোধ করা )। ইশ্বর পৃথিবী পালন করেন- ঈশ্বরঃ পৃথিবীং ভুনক্তি। 

€ পালন ভিন্ন অর্থে ভূজ ধাতু আত্মনেপদ )। তাহার] অন্ন ভোজন করিতেছে-_ 
তে অননং ভুগতে । সে নাটকটি উপভোগ কবিতেছে-_স নাঁটকম্ উপভূঙ্ক্তে। 
(উপ-ভুজ.-"উপভোগ করা )। আলম্য মঙ্লকে বিনষ্ট করে-_আলস্যং 

মঙ্গলম্ উচ্ছিনত্তি। (উৎ-ছিদৃ-উন্মংলিত করা, উচ্ছেদ করা, নষ্ট কর! )। 
সে ধান্য হইতে তুষকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে-_স ধান্যাৎ তুষং বিচ্ছিনত্তি 
(বি-ছিদ বিচ্ছিন্ন করা )। সেনৃতন ভৃত্য নিয়োগ করিতেছে-স নৃতনং 

ভূত্যং নিযুঙক্তে। ( নি-যুজ. » নিয়োগ করা, €9 62009105 ) 

তনাদিগণীক্প পাভু 
( তন্+আদি শতনাদি) 

১৫৬. লট্, লোট্, লউ.ও বিধিলিঙে তনাদ্দিগণীয় ধাতুর উত্তর উ-আগম 

হয়। উ অন্ত্যবর্ণে মিলিত হয় | তি; সি, মি, তু, আনি, আব, আম এ, আবহে, 
আমহৈ, দৃ, স্ঃ অম্ব_এই কয়টি বিভক্তি পরে থাকিলে উ-এর গুণ হইয়া “ওঃ 
হ্য়। | 

তন্+তি-তনু-তনে+ তি-তনোতি 

তন্1 তস্. তনু-তস্-তন্ৃতঃ। 



ধাতুরূপ ১৮৯ 

তি, সি? মি, তু, আনি, আব, আম, এ আবহৈ, আমতৈ, আবভৈ+দ্, 
স্ঃ অম্--এই কয়টি বিভক্তি পরে থাকিলে ক ধাতুর স্থানে কর্ হয়, (অর্থাৎ 

খ-কারের গুণ হয় )। 

একবচন 

দ্বিবচন 

বছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

তত্ভিন্ন বিভক্তিতে কুর্ হয়। 

ক+মি-কর্-ও-মি_ করোষি । 

কবস্-ক১সকুর্+বস্-কুর্ব | 

ক+যাৎলকুর্ধাৎ। 

কক (০ ৫০) পন্বটন্সপাদী 
লট 

প্রথম পুরুষ মপাম পুবণ্ষ 

করোতি করোষি 
কুকতঃ কুরুথঃ 
কুর্বস্তি কুক্থ 

লোট্ 
প্রথম পুক্ষষ মধ্যম পুকষ 

করোতু কুক 

কুরুতাম্ কুরুতম্ 
কুবস্ত কুকত 

লঙ. 

প্রথম পুরুষ মধাম পুকষ 

অকরোৎ অকরো1ঃ 

অকুরতাম্ অকুকতম্ 

_ অকুর্বন্ অকুকত 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

কুর্ধাৎ কুর্ধাঃ 
কুর্ধাতান্ কুর্যাতম্ 
কুষুঃ কুর্াত 

উত্তম পুরুষ 

করোমি 



১৯৩ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

ল্ট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

একবচন করিস্ঠতি করিস্তা্ি 

দ্বিবাছনদ্ করিষ্যতঃ করিষাথঃ 

বহুবচন করিস্তযপ্তি করিষ্যথ 

কক ৫০ ৫০) _আভ্মভনপদী 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

একবচন কুকতে কুকুষে 

দ্বিবচন কুর্বাতে কুবাথে 

বহুবচন কুর্বতে কুরুধ্বে 
লোট্ 

প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ 

একবচন কুকতাম্ কুরুদ্র 

দ্বিবচন কুর্বাতাম্ কৃবাথাম্ 

বহুবচন কুর্বতাম্ কুরুধবম্ 

লঙ. 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুকম 

একবচন অকুর”্ত অকুঁকথাঃ 

দ্বিবচন অকুর্বাতাম্ অকুবাথাম্ 

বহুবচন অকুর্বত অঞুক্ধ্বম্ 
বিথিলিঙ, 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ 

একবচন কুৰাত কুবাথাঃ 
দ্ববচন _ কুবাঁয়াতাম্ কুর্বায়াথাম্ 

বহুবচন কুরবারন্ কুবাঁধ্বম্ 

উত্তম পুরুষ 

করিষ্তামি 

করিষারঃ 

করিস্যামঃ 

উত্তম পুরুষ 

কুর্বে 

কুবহে 

কুর্মহে 

উত্তম পুকষ 

করবৈ 

করবাবহে 

করবামহৈ 

উত্তম পুরুষ 

অকুবি 
অকুবহি 
অকুর্মহি 

উত্তম পুকষ 

কুর্বায় 

কুবাবহ্ি 
কুবামহি 



ধাতুর্ূপ ১৯১ 

ল্ট্ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন করিস্্যতে করিষ্সে করিষ্তে 

দ্বিবচন করিস্তেতে করিষ্যেথে করিষ্যাবহে 
বহুবচন করিস্তান্তে করিষ্যধ্বে করিষ্যামহে 

তনাদিগনীয় কঢযকটি প্রচলিত ধাভু 
(লট ও ল.ট্ প্রথম পুরুষ একবচনের বপ ) 

উভস্বপদী | 
তন্ (বিস্তৃত কর! ছডানো )--তনোতি' তনুতে, তনিস্ততি-্্যতে | 

ক্ষণ (হৃতা] করা, ধ্বংস কর] )-ক্ষণোতি-হ্ষণুতে, ক্ষণিষ্যতি-ফ্তাতে । 

ক্ষিণ (ধ্বংস করা )_ ক্ষিণোতি-ক্ষিণুতে, ক্ষিণিস্যতি-তে 

অনুবাদ 

গুণী গুণদ্বারা কীন্তি ছডান-_গুণী গুণেন কীতিং তনোতি। সে সব কাজ 
একাই করিবে-স সর্বং কর্ম একাকী এব করিষ্যতি। সে তাহার অনুকরণ 

করিতেছে-_স তমন্রুকরোতি। রাজ! শক্রকে পবাজিত করিয়াছিলেন-_রাজা 

রিপুং পরাকরোৎ ( পবা-কৃ_খগ্ডন কর!" পবাজিত করা )। 

ক্র্যাদিগণীক়্ খাতু 
(ক্রী+আদিম্ ক্র্যাদি ) 

১৫৭, লট্* লো, পঙ ও বিধিলিঙে ক্রাাধিগণীয় ধাতুর উত্তর 'না" 
আগম হয়। 

ক্রী+তি-্ক্রৌ+ন1-ণ1+তিলক্রাণাতি। 

ম্* ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে “নাএর আকার লোপ হয়। 
ক্রী অন্তিস ক্রী+না-ন (আ-লোপ)+ অস্তি-ক্রীণস্তি | 

তি+ সি, মিঃ তুঃ দূ, স্, ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে “না” স্থানে “নী” হয়। 
ক্রী+তস্-ক্রা+ণী+ত: ক্রীণীতঃ | 

লট্ লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙে গ্রহ ও জ্ঞ। পাতুস্থানে যথাক্রমে গৃহ ও 

জাহুয়। 



১৯২. সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

ভত। 0০ %০০দ)--পক্মটন্সপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন জানাতি জানাসি জানামি 

দ্বিবচন জানীতঃ জানীথঃ জানীবঃ 

বহুবচন জানস্তি জানীথ জানীমঃ 

লোট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন জানাতু জানীহি জাঁনানি 

দ্বিবচন জানীতাম্ জানীতম্ জানাব 

বহুবচন জানস্ত জানীত জানাম 

লঙ. 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন অজানাৎ অজানাঃ অজানাম্ 

দ্বিবচন অজানীতাম্ মজানীতম্ অজানীব 

বহুবচন অজানন্ অক্ঞানীত অজানীম 

বিধিলিঙ, 
প্রথম পুক্ষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

একবচন জাশীয়াৎ জানীয়াঃ জানীয়াম্ 

দ্বিবচন জানীয়াতাম্ জানীয়াতম্ জাশীয়াব 

বহুবচন জাশীমুঃ জানীয়াত জানীয়াম 

ল্ট 
প্রথম পুকষ মধাম পুকষ উত্তম পুকষ 

একবচন জ্ঞাস্যতি জ্ঞাস্যূসি জ্ঞাস্মামি 

দ্বিবচন জ্ঞাস্যতঃ জ্ঞাস্যথঃ জ্ঞাস্যাবঃ 

01 ্ঞাস্যস্তি জ্ঞাস্যথ জ্ঞাস্মামঃ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বচছবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

১৩ 

ভ্রী ৫০ ৮দ৮) পব্ষটস্সপদী 

প্রথম পুরুষ 

ক্রাণাতি 

ক্রীণীতঃ 

ক্রীণস্তি 

প্রথম পুকষ 

ক্রীণাতু 

ক্রীণীতাম্ 

ক্রৌণস্ত 

প্রথম পুকষ 

অক্রৌণাৎ 

অক্রীণীতাম্ 

অগ্রীণন 

প্রথম পুকষ 
ফ্রৌণীয়াৎ 

ক্রৌণীয়[তাম্ 

ক্লৌণীযুঃ 

প্রথম পুরুষ 

ক্রেস্তাতি 

ক্রেস্তাতঃ 

ক্রেস্থস্তি 

ধাতুরূপ 

লট 
মি 

মধ্যম পুরুম 

ক্রীণাসি 

ক্রীণীথঃ 

ক্রীণীথ 

লো 
মধাম পুকষ 

ক্রীণীহ 

ক্রীণীতম্ 
্ 

ক্রৌণীত 

লঙ 
রা পুরুষ 

অক্রীণাঃ 

অক্রৌণীতম 

আকীণীত 

বিধিলিঙ, 

মধাম পূকষ 

ক্লাণীষাঃ 

ভ্রাণীযাতম্ 

ক্রীণীযাত 

লট 
মধাম পুচ 

ক্রেফ্যসি 

ক্রেম্যথঃ 

ক্রেস্তথ 

১৯৩ 

উত্তম পুরুষ 

ক্রীণামি 

ক্রীণীবঃ 

ক্রীণীমঃ 

উপ্তম পুকষ 

ক্রীণানি 

ক্রীণাব 

ক্রাণাম 

উত্তম পুকষ 

অক্রীণাম 

অক্রৌণীব 

অক্রীণীম 

উত্তম পূব 

ক্রোণীয়াম্ 

ক্র'ণীয়াব 

ক্রীণীয়া 

উত্তম পুরুষ 

ক্রেন্তামি 

ক্রেস্াবঃ 

ক্রেপ্্যামঃ 



১৪১৪ 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

'একবচন 

দ্বিবচন 

বন্থবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বভবচন 

সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

গ্রহ, ৫০ (৪৮৪) পন্মস্সৈপদী 

লট 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুক্ুষ উত্তম পুকষ 

গুহাতি গৃহাসি গৃ্রামি 

গৃহীতঃ গৃরীথঃ গৃরীবঃ 

গুরুস্তি গৃহীথ গৃর্রীমঃ 

লোট 
প্রথম পুকষ মপাম পুরুষ উত্তম পুকষ 

গ্রহাতু গৃভাঁণ গৃহানি 

গৃরীতাম্ গৃরীতম্ গুক্তাব 
গৃতুস্ত গৃহীত গৃত্নাম 

লঙ 
প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

'অগুহাৎ অগুতাঃ অগ্ৃক্তাম 

অগুত্রীতাম্ অগৃহ্ীতম্ অগৃতীম্ 

'অগৃক্ন্ অগত্রীত অগৃতীম 

বিধিজিঙ, 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উন্তম পুকষ 

গৃীয়াৎ গৃহীয়াঃ গৃরীয়াম্ 

গৃহীয়াতাম্ গৃর্রীয়াতম্ গৃরীয়াৰ 

গৃতীয়ুঃ গৃহীয়াত গৃরীয়াম 

ল্ট 
প্রথম পুকষ মধাম পুকষ উত্তম পুরুষ 

গ্রহীষ্তাতি গ্রহীস্ত্যাসি গ্রহীস্ক্যামি 

গ্রহীস্ততঃ গ্রহীস্াথ: গ্রহীম্যাবঃ 

গ্রহীস্তস্তি ' গ্রহীস্থ গ্রহীষ্যামঃ 



ধাতুব্মপ ১৯৫ 

ভ্রন্যাদিগণীয় কয়েকটি প্রচলিত ধাতু 
(লট ও ল.টের প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ ) 

পরস্মৈপদী 
ক্লিশ. (কট দেওয়। )- ক্রিশ্নাতি, ক্েশিস্ঠাতি | 

গ্রন্থ, (বাধা ) গ্রথাতি, গ্রন্থিষ্যতি | 

মস্ত, (মন্থন করা )-__মথ।াতিঃ মস্িস্তাতি | 

উভস্বপদী 
(ক্রী, গ্রহ্ঃ জ্ঞা_এই তিনটি ধাতুও উতয়পদী-উপরে কেবলমাত্র 

পরট্মৈপদী রূপ প্রদণিত হইযাছে। ) 
প্রী (প্রীত হওয়া, প্রীত কব )__জ্রীণাতি-ভ্রীণীতে, প্রেষ্ঠুতি । 
লু (ছেদ্শ কব! )__লুনাতি-লুশীতে; লবিষ্যাতি-লবিষ্যুতে | 

অনুবাদ 
সে ইহা জানে_স ইদং জানাতি। পিত| পুঞ্রকে যাইতে অনুমতি 

দিতেছেন_-পিতা। পুত্রং গমনায় অন্ুজানাতি ( অগ্ন-জ্ঞাঅনুজ্ঞা দেওয়! )। 

দবিদ্রকে অবজ্ঞা কবিও না--দবিদ্রং মা! অবজানীহি (অব-জ্ঞ। অবজ্ঞা কব।)। 

রাঙা অপবাীকে শাস্তি দেন রাজা অপরাধিনম্ নিগৃক্াতি (নি-গ্রহৃ- 

নিগৃহীত কবা)। আমাকে অনুগৃহীত কর-_অন্গ্বহাপ মাম্ (অন্থ-গ্রহ্" 
অনুগ্রহ করা)। সে তাহাব বাতিটি বিরুয় কবিতেছে_দ ৩ষ্য গৃহং 

বিক্রীণীতে ( বি-ক্রৌ বিক্রয় করা, বি-পূর্বক ক্রী ধাতু আংক্মনেপদী)। সে 

কাগজগুলি সুতা দিয়া গাথিতেছে--স পত্রাণি সূত্রেণ গ্রথাতি। 

অনুশীলনী 
( অদাদি হবাদি, স্বাদি; কধাদি তনাদি, ক্রযাদি ) 

১ যথানির্দেশ ধাতুরপ লিখ £ 

(ক) যা? অস্+ হুন্, জাগৃ ও শী, কৃঃ যুক্ত; জ্ঞা-_-লট প্রথমা বহুবচন । 

€খে) শাস্: দহ" জাগৃঃ ভী- লঙ. প্রথম পুকষ একবচন | 



১৯৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ.প্রবেশিকা 

(গ) অস্: হুন্, শাস্, দা, শর গ্রহ্, ক্রী, আপ, ছিদ_লোট্ মধ্যম পুরুষ 
একবচন। 

(ঘ) যা? শাস্, বি, জ্ঞা__বিধিলিও উত্তম পুরুষ একবচন। 

(৬) তুজ,, গ্রহ, শক্, শ্রু, দৃহ্, জাগৃ-_ল.ট্ প্রথম পুরুষ একবচন | 
২* সংস্কৃতে অন্থবাদ কর £ 

(ক) এই গ্রামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার চারি পুত্র ছিল। 
আমর! প্রভাতে জাগি। ব্যাধ হুবিণ মারিয়াছিল। সে ইহা বুঝিতে 
(বোদ্ধং) পারে না। ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তোমার 
গান শুনিব। আমর] এ সংবাদ জানি না। 

(খ) 11176 8111 [011160 016 ০০৮. 11)6 10106101190 & 5251 
০00101019. %০00 80211 0 8170৬/ 01715, 175 111 ০9০ 501006 110৬ 
ঢ009919 101701109/. 11109 901 10 10009] 111 (1106. 116 1770099 
(016 0 01)6 061, 011110161. 216 1511715 010 076 09৫. [0০9 1709 06 
27910 01 1117), /৯ 11116 51010101016 1115 9016019 ৮/161) 10150106, 
[60176 00৩ 2. 1061), 

৩, অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

শিশবে! জাগ্রন্তি। রাজা রাজাং শাপতি | মৃগমহনৎ বাধঃ | অহ্হৎ গাং 

গোপঃ। ব্যাঘাৎ কো ন বিভ/তি | নাহমেতদজামম্। শয্যায়াং শেবতে শিশুঃ। 

লিট্ 
(পরোক্ষ অতীত ) 

১৫৮, পবোক্ষে লিট বক্তার অগোচবে যে-ঘটন1] ঘটিয়াছে তাহা 

বুঝাইতে অতীতকালে “লিট্ হয়। রামঃ বনং জগ্যাম (রাম বনে গিয়।- 

ছিলেন) পরোক্ষে লিটের বিধান আছে বলিয়াই, যেখানে ক্রিয়ার কর্তা 
উত্তম পুরুষ সেখানে “লিট-এর ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমি 

গিযাছিলাম-_“অহ্ং জগাম" হইবে না কেন না গমণ ক্রিয়ার কর্ত। আমি-__- 

জামার অগোচরে “গমন” হইবে কিরূপে ? কিন্তু উত্তম পুকষেও বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে লিট-এর বিধান আছে। যেমন, “সুপ্তঃ অহং কিমপি বিললাপ? ; আমি 
সুপ্ত অবস্থায় কি যেন বিলাপ করিয়াছিলাম । এখানে 9০ ক্রিয়া” কর্তার 
অগোচরে ঘটিয়াছে। 



ধাতুরপ ১৯৭ 

লিট-বিভক্তিন্ন আক্কৃতি 

পরন্মৈপদী 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন অ(ণল্) থ(থল্) অ(ণল্্) 

দ্বিবচন অতুস্ অথুস্ ব 

বহুবচন উস্ অ ম 

আত্মনেপদী 

প্রথম পুকষ মধাম পুকষ উত্তম পুরুষ 

একবচন এ সে এ 

দ্বিবচন আতে 'আথে বহে 

বন্চবচন বে প্র মহে 

কাপ-সংত্েকেত 

১৫৯. (ক) লিট্ বিভক্তিতে ধাতু খ্ডাস্ত ব| দ্বিরশক্ক হয় এবং পূর্বভাগের 

আদিস্বরের পরবর্তী অংশ লুপ্ত হয। 
যেমন, পরত. +লিট “অ*-" পত্পত্ +অ-পপত.+অ-পপাত। 

(খ) পরশ্যৈপদে প্রথম পুরুষের একবচনে ধাতুর উপধ। অ-কারেব 'ও 

অস্ঠাষরেব বৃদ্ধি হয়। তাই পপত.+আ (প্রথম পুকষ একবচনের বিভক্তি ) 

-পপাত। কিন্তু উত্তম পুকষে বিকল্পে বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ পত.+লিট অ 

€ উত্তম পুরুষেব একবচন )-পপাত, পপত। 

(গ) পরট্ম্পদে প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে ধাতুর উপধা লখুস্বরের 

গুধ হয়। মধ্যম পুরুষের একবচনে অস্তাস্বব ও উপধা লবুষ্বরেরও গুণ হয়। 

বিদ1লিট অ-্বিবিদবিবেদ্+ অস্বিবেদঃ বিদ+লিট থ-বিবিদ্” 

বিবেদ (ই )১বিবেদিথ ( থ-বিজ্িব পূর্বে ই' আগম 9। 

(ঘ) অভ্যন্ত ধাতৃব পূর্বভাগের দীর্ঘসবর হৃত্ব হয়। 

নী+লিট অহনিনায় (নী-্নি )। 



১৯৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক৷ 

(ও) অন্ঞান্ত ধাতুব পূর্বভাগে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে প্রথম বর্ণ হয়” 
চতুর্থ বর্ণ থাকিলে তৃতীয় বর্ণ হয়। 

ছিদ+লিট অ-ছিদৃছিদছিছিদু১*চি-ছিদ্১চিচ্ছিট ( সন্ধিতে )১ 

চিচ্ছদ্ (গুণ )+ হম্ চিচ্ছেদ। 

ভিদ1+লিট অ-ভিদ্ত্দিন ভিতিদ১বিভিদ্ বিভেদ €(ও৭)+অ- 
বিভেদ । 

(চ) অভ্ন্ত ধাতুর পূর্বভাগে হ. থাকিলে তাহার স্থানে জ. হয়। 

হস্+লিট অ-হস্ হস্১হহস-জহস্১জহাস্ (বৃদ্ধি )+ ম-ঞজহাস। 

(ছ) আ-কারাস্ত ধাতুতে পবস্মৈপদীতে প্রথম ও উত্তম পুকৃষের একবচন 

“ঘ? স্থলে ও? তয়। য1+অ-নয| যায যা+মঅ-যযৌ। 

কচয়কটি খাভুন্র লিট, বিভক্ভিন্র পুর্ণবূপ 
গম 

প্রথম পুরুষ মধাম পুরুষ উত্তম পুকষ 
একবচন জগাম জগমিথ, জগন্থ্ জগাম, জগম 

দ্বিবচন জগ্মতুঃ জগ্রথুঃ জগ্মিব 

বহুবচন জগ্ম,ঃ জগ জগ্িম 

ছুশ, 
প্রথম পুরুষ মধ/ম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন দদর্শ দদশিথ দদর্শ 
দ্বিবচন দদৃশতুঃ দরঘশখুঃ দরদশিব 

বহুবচন দর্ৃত্ডঃ দশ .. দর্ধৃশিম 

যা 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচণ যযৌ যযিথ, যষাথ যযো৷ 
দ্বিবচন যযতুঃ যষথুঃ যযিব 
বহুবচণ যযুঃ য্ষ যযিম 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

১৬০, 

ধাতুরূপ 

ভূ 
প্রথম পুকষ মধ্যম পুকস 

বভূব বভ়ৃূবিথ 

বভুবতু, বভুবরুঃ 

বইবুং বইব 

গ্রহ, (পরন্মৈপদী ) 

প্রথম পুর'্ষ মধাম সুস-য 

জগ্রাহ জগ্রঠিথ 

জগুহতুঃ জগণুহণুঃ 

জগৃহ্থঃ জগুহ 

গ্রহ (আ'ত্মনেপদী ) 

প্রথম পুরুষ মপাম পুকষ 

জগুহে জগুহিখে 

জগৃহাতে জগৃহাথে 

জগৃহিরে জগুহিধ্বর 

শীত 

প্রথম পুকষ মধ|ম পুরুষ 

উবাচ উবচিথ' উবকৃথ 
উচতুঃ উচথুঃ 

উচুঃ উ্চ 

চিন্তূ 

১৯১৯) 

উত্তম পুরুষ 

বব 

বড়ুবিব 

বভাবিম 

উত্তম পুরুষ 

জগ্রাহ' জগ্রহ 

জগুহিব 

জগৃহিম 

উত্তম পুরুষ 

জগৃতে 

জগৃহিবহে 

জগৃহিমহে 

উত্তম পুরুষ 

টবাচ, উবচ 

উচিব 

উচিম 

চিন্ত, চুরািগণীয় ধাতু । লিট্-এর রূপ করিতে গেলে ইহার 
সহিত “আম্? যোগ করিতে হুইবে এবং তাহার পর ভূ, অস্বা ক ধাতুর লিট 

বিভক্তির রূপ যুক্ত হুইবে। চিস্তি+ আাম- চিন্তি-চিস্তে ( গুণ )+আম্- 
চিন্তয়াম+বভূব--চিন্তয়ান্বভূব ৷ চিন্তয়াম+আস-্চিস্তয়মাস। চিন্তয়াম্+ 

চকার - চিন্তয়াঞ্চকার | 



২০০ সংস্কৃত বাকরণ প্রবেশিকা 

পূর্ণরূপ 
চিস্তয়াম্বভূব চিন্তয়ান্বভূবিথ চিন্তয়ান্ঘভূব 

চিন্তায়াম্বভূবতুঃ চিন্তয়াম্বভূবথুঃ চিন্তয়াম্বভূবিব 

চিতয়ান্বভূবুঃ চিন্তয়াম্বভূব চিন্তয়ান্বভুবিম 

অস্ ধাতুযোগে চিন্তায়ামাস চিন্তয়ামাসতুঃ চিন্তয়ামাসুঃ ইত্যাদি। 

ক ধাতুযোগে চিন্তয়াঞ্চকার চিন্তয়াঞ্চক্রতুঃ চিন্তয়াঞ্তক্রু; ইত্যাদি । 

প্রচলিত কচক্পকটি খাতুন লিটেন্র প্রথম পুরুষ একবচন 
দা-দদৌ-দদে, নী-_শিনায়-শিন্যে, নু ননর্ত, পঠ--পপাঠ, পাপপৌ, 

পরচ্ছ._ পপ্রচ্ছ? মুচ-মুমোচ" মৃ-মমার, যাচ. -_যযাচে? আ-বভ.- আরেভে। 

প্র-ঘাপ,._ প্রাপ, গৈ-_জগে। জণ্_ যজ্ঞে, ত্যজ-_-ততাাজ, লিখ _লিলেখ, 
শ্রু শুশ্রাব, সেব__-সিষেবে, স্বা-_তস্থৌ, প্র-স্থা_ প্রতস্থে হন__জঘান, 

হা_জহাব। 

অনুবাদ 

সীত] ও লক্ষ্মণ বামচন্দ্রের সহিত বনে গিয়াছিলেন__সীতা লক্ষ্মণশ্চ 

রামচন্দ্রেশ বনং জগ্তুঃ | দূৰ ভষঈটতে ছায়! দেখিয়া সে চিন্তা করিল--উহা কি? 
_দৃবাৎ ছায়াং দৃষ্টএ স চিন্তয়ামাস__কিম্ ইদম্। সে সতা কথাই বলিয়াছিল__- 

স সতামেব উবাচ। রাজ] ব্িপ্রকে গে দান করিয়াছিলেন_ র।জা বিপ্রায় 

গাং দদৌ। দূর হইতে সে সিংত গর্ভন শুনিল_দূবাৎ স সিংতগর্জনং 
শুশ্রাব। সে প্রীতল জল পান করিয়াছিল__স শীতলং জলং পপৌ৷। কাহারা 
ইহা! করিয়াছিল 1_কে ইং চক্ুঃ? তাহারা আমাকে গ্রামে লইয়া গিয়াছিল 

__তে মাং গ্রামং শিশ্নাঃ | 

অনুশীলনী 
(লিট) 

১. গম্ ও দশ, ধাতুর লিটেব সম্পূর্ণ রূপ লিখ । 

২ যা, ভূ গ্রহ, চিন্ত-_এই কয়েকটি ধাতুর লিট্-এর প্রথম পুরুষ 
একবচনের রূপ লিখ। 



ধাতুরূপ ২৩১ 

৩. কে) ক্রিয়াপদে লিট্ প্রয়োগ করিয়া! অন্ববাদ কর £ 

অযোধ্যায় দশরথ নামে এক বাজ! ছিলেন। তাহার চারি পুত্র ছিল। 
জোট পুত্র রামচন্দ্র পিতৃসতা বক্ষ! করিতে বনে গন করিয়াছিলেন । সেখানে 
রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন। 

(খ) 1735 90015 05 11901), [২2100 8110 91)9001 ৮4910 60 

136179185, [1)0 1)0150915 1১11190 9/110 09255 170 1080 1176 

2২219092178, 716 ৬1009 & 19106110115 1801)61. 170 08%6 176 

৪ 1) 0110060 1111)965. 139 (11001) 0561 1179 1190161 

৪. অগ্চদ্ধি সংশোধন কব £ 

(ক) স ধনং ললাভ। (খ) অহ* সত।মুবাচ। গ) খয়ম্ গৃহং 

যযিম। (ঘ) আবাং সবং দদ্রশিব | 

৮" শূন্যস্থান লিট্ বিভক্তির পদ খাবহার কন: 

বিপ্রশ্ছাগং গ্রামং _| শিশুঃ সাণন্দং _| রামঃ যশ অত্র _-। 
স কঠিশং কার্ধং _- | 



ষউ পর্রিচচ্ছিদ 
কৃৎ প্রত্যয় 

[শং11১1/05৮ 907715 

১৬১, যে-বর্ণসমণ্ডি ধাতু অথব। নাম শবের সহিত যোগ করিয়া শব 
গঠিত হয় তাহাকে প্রত্যয় বলে। ফেংপ্রতায় ধাতুর সহিত যুক্ত হয় তাহাকে 
কৃৎ২ প্রত্যয় বলে। গম্1অনটু* (অন্ )-গমন। এখানে অনট্ কৃৎ প্রতায় 
ইহার যোগে “গমন? এই ক্রিয়াবাচক নাম শব্দটি গঠিত হইয়াছে । কৃৎ প্রতায় 

যোগে বিভিন্ন প্রকারের অপমাপিক! ক্রিয়া এবং বিশেষণও গঠিত হইতে 
পারে। নিম্নে কতকগুলি প্রচলিত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ প্রয়োগসহ 

আলোচিত হইতেছে । 

শত ও শীনচ, 
(1১169070/ 78711017199) 

১৬২. ঘটমানতা৷ অর্থ বৃঝাইলে পরস্মৈপদী ধাতু উত্তর বর্তমান কালে 
কর্তৃবাচে। শতৃ হয়। শত প্রত্যয়ের “শ্” ও 'খ' লোপ হয় শুধু “অৎ” থাকে। 

যেকোন ধাতুর লট্ অস্তি বিভঞ্জিতে যে-পদ হয় তাঙার নও তিবাদ দিলে 
যাহ। থাকে তাহাই এ ধাতুব শতৃ-প্রতায়ান্ত শব্দ । যেমন? গম্+ শতৃ-গচ্ছৎ | 

(গম্ ধাতুর লট্ অপ্তি বিভক্তিতে গচ্ছস্তি পদ হয়, গচ্ছস্তি পদের নও ই 
বাদ িলে 'গচ্ছৎ থাকে 1) 

৬ পিক / পরভি-ঈী-। আন ৯ শ্রাদিন নাঞপিটিনগন জোহা য। আনান জামী না ল/ম লব জামাল 

আশ্রযে খাকে। প্রতাম একাকা ব্যবহাখ নহে। হৃহাব কোন অথবাচকতা গাহঃ তবে অথ- 
প্রে'তকতা৷ আছে। ধাতব বা নাণা শব্দের সহিত প্রযুক্ত হইলে ইহ অর্থপ্রকাশক হয়। 

২. “কৎ"( রু+কিপ,) শঙ্গটি বুযুৎপত্তিগ হত অর্থ নির্ম/তাঃ অর্থাৎ যাহা! শব্ব নির্মাণ কবে। 
“$ৎ, যোগেই প্রথম শব্দ নিমিত হ্য। তাহার সহিত তদ্ধিত প্রতায ঘে।গে নুতনতব শব্দ 
গঠিত হয় (যেমন, গম্+প্দিপ, স্জগৎ। জগৎ+ইক-জাগতিক )। এইজধা ইংবেজীতে 
কুৎকে 7১191109175 90105 এবং তদ্ধিতকে 99০010021% 980 বলে। 9000-58-12, 

অর্থাৎ যাহ। শবেব উত্তর যুক্ত হয। 
৩, “অনট্'-এব শুধু “অন' থাকে “ট' লুপ্ত হ্য। প্রত্যযেব যে-অংশ লৃপ্ত হয তাহাকে 

“অনৃবন্ধ' বলে। অন্ুবদ্ধ স্ববাদির পবিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে ইজিত দেয়। শব নির্মাণ 
করিয়। ইহ নিজে বিদাষ লয়। 



ভুদাদি 

দিবাদি 

ক্র্যাদি 

স্বাদি 

হবাদি 

রুধাদি 
অদাদি 

চুরাদি 

১৬৩, 

কৎ প্রত্যয় ২০৩ 

কয়েকটি শতৃ প্রত্যয়াস্ত শব 

দুশ,+শতৃ-পশ্যৎ, ভ্র/+শত-্জিদ্রং প1শ"শতু » পিবৎ, 
বদ1+শতৃ_বদৎ, দন্শ1 শক --দ্শং, গৈ+ শতৃগায়ৎ, 
'ু1শভৃ-ভবৎ, স্থ।1শতৃস্ তিষ্ঠং সদ7+শহ-সীদৎ, 

স্ম+শতৃ_স্মবৎ। 

ইষ১+শতৃ-ইচ্ছৎ, প্রচ্ছ +শতৃ-পুচ্ছৎ» মস্জ১+শতৃ-_ 

মজ্জৎ. মুচ.+ শতৃ_মুধং | 

নৃং7শতৃ_ণৃত/ৎ ব্যধ১+শঙ বিধাত, ভ্রম+শতৃ-্ভ্রামাৎ, 

দিব১+ শতৃ-দখব।ং। মুহ+শতি-সুহযৎ, কুপ.+শতৃ- 

কুপাৎ। 

ক্রী+শতৃ- ক্রাণৎ, বন্ধ,+ শত-বপ্লুৎ, জ্ঞ|+ শত »" জানৎ, 

পুষ শত _ পুত | 

আপ. শত আপ্পুব্ শক1শতৃ-শক্ষংবৎ 

ছ+ শতৃ-্ ভ্বহবৎ' হ7 শত-জহৎ। 

ভুজ,1শত ভু্জং' কধ১1শতৃ_রুন্ধৎ। 

অস্+ শতৃ-সৎ' জাগু+শতৃ-জাগ্রৎ বি+শতৃ_ বিদৎ, 

শাস+শতৃ_শাসৎ, হন্71শভ- ঘ্ৎ। র 

পৃূজ+ শঙ় - পৃূজয়ৎ, স্পৃণ+শঙ -স্পৃহয়ত সাস্থবর+শহ- 

সান্ত্বয়ৎ, কথ+ শত-কথগ্নুথ | 

ধে-সকল ধাতুর লট অন্তি বিভক্কিতে ন্ থাকে উহাদের বূপ 
পুংলিঙ্গে গায়ৎ শবেব ন্যায় হয়, আর যে-সকল ধাতুব লট্ অস্তি বিভক্তিতে ন্ 
থাকে না তাহাদের উত্তর শতৃ প্রতায় কৰিলে বাপ পুংলিঙ্গে ভূভৃৎ শব্খেব ন্যায় 

হয়। 

যেমন? পিবৎ, পশ্যৎ, দীব্যৎ, জানত, প্রাপ্নু,বৎ, অর্চয়ৎ ইত্যাদি শত্ প্রতায়াস্ত 

শব্দের রূপ 'গায়ৎ শবের ন্যায় । কিন্তু জাগ্রং শাসৎ, বিভ্যৎ, জুহ্বৎ ইতাদি 

শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে ভূভৃৎ শবের ন্যায়। 



২০৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

প্রলেস্নাগ 

বালকঃ হঘন্ আগচ্ছতি ( বালকটি হাসিতে হাসিতে আগিতেছে )। পত্রং 

লিখন্ বালকঃ সুণ্ডঃ (পত্র লিখিতে লিখিতে বালকটি নিদ্রিত হইল )। পুস্তকং 
পঠস্তো৷ বালকে৷ হসতঃ (বইটি পঙিতে পড়িতে বালক দুইটি হাসিতেছে )। 
ইতি বদন্নেব স পতিতঃ ( এই বলিতে বলিতেই সে পড়িয়। গেল )। “অথ তেন 
গৃহ্মাগচ্ছতা শুগাল শিশুঃ১ প্রাপ্তঃ (তাহার পর গৃহে আসিতে আসিতে সে 

একটি শুগাল শিশু পাইল)। “অথ জলতি তন্মিন শমীকোটরে করুণং 
পবিদেবয়ন পাপবুদ্ধিপিত। নিশ্ক্রাম” (তাহার পব সেই শমীকোটর 
জলিতে থাকিলে কক্ণভাবে বিলাপ করিতে করিতে পাঁপবুদ্ধি পিতা নিষ্কাস্ত 
হইল )। “আগচ্ছন্ পথি সিংহাঁন্তবেণ বলাদ্ধতঃ, (আসিতে আসিতে পথে 

অপব একটি দিংহ-কর্তৃক বলপূর্বক ধৃত হইলাম)। “সোহপি তদাকর্ণা তৌ 
নির্ভংসয়ন পব'ষতরবচনান্্াবাচ” (সেও তাহ! শুনিয়| তাহাদের দুইজনকে 

ভসন1 করিতে কবিতে শঅতান্ত কটু কথা বলিল )। 

১৬৪. (ক) শতৃ-প্রতায়ান্ত শব্খে ঈ যোগ করিয়া উহাকে স্ত্রীলিঙ্ 
করিতে হয়। তখন ইহার রূপ “নদী” শব্দের ন্যায় হয়। 

থে) স্ত্রীলিঙ্গ করিবার সময় ভ্খাদি, দিবাঁদি ও টুবাদিগণীয় এবং ণিজন্ত 
ধাতুর ভর সর্বদা নআসে। (এই ন্ “ত্”এর পূর্বে যুক্ত হয়, অর্থাৎ অৎ 

€ এ€শত্য ) “অস্ত, হয় )। 

ভ্বাদি পিবংঈ -পিবগ্তা' পশ্যৎ+ঈ-পশ্যান্তী। 
দিবাদি দীব্যৎ+ঈ -দীবান্তী, নৃতাৎ+ঈনৃত্যন্তী। 
চুরাদি কথয়ৎ1ঈ-কথয়ন্তী, পুঞুয়ং+ঈ--পৃজয়ন্তা। 
শিজ্তু দৃশ.ণিচ+শতৃদর্শয়খাঈ _ দর্শয়ন্তী, 

ক+ণিচ+শতৃ-কারয়ং+ঈ -কারয়ন্তী। 

(গ) তুদাধিগণীয় ধাতুর উত্তব বিকল্পে ন্ আগম হয়। 
ইচ্ছৎ+ ঈ স্ ইচ্ছতী, ইচ্ছস্তী; পৃচ্ছৎ ঈ-পৃচ্ছতী, পৃচ্ছন্তী। 
(ঘ) অদাদিগণীয় আকারান্ত ধাতুর উত্তরও বিকল্পে নুএ আগম হয়। 
যাৎ+ঈ - যাতী, যাস্তীঃ বাৎ+ ঈ-বাতী, বাস্তী। 
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(৩) অন্য প্রকার ধাতুর উত্তর শ্ত্রীলিঙ্গে ন্” আগম হয় না। 
রুদৎ+ঈ-রুদতী, কুর্বং1ঈ-কুর্বতী, জানৎ+-জানতী, দদৎ+ 

ঈ-দদতী। 

প্রয়োগ 

বালিক! গায়স্তী আগচ্ছতি (বালিক| গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে)। 

গচ্ছস্তীং বাঁলিকাং পশ্যামি (যাইতেছে এইরূপ বালিকাকে দেখিতেছি )। 

“তদাকর্ণ; সিংহী তস্য জীবিতমিচ্ছন্তী অন্তরিহ্স্য আহ" (ত।ছা শুনিয়া সিংহী 
তাহার জীবন বক্ষায় ইচ্ছুক হইয়া মনে মনে ভাসিয়া বলিল )। “তয় 

ব্যান্রমাধা জন্বুকম্ আক্ষিপন্ত্যা উচে' (সেই ব্যাপ্রঘাতিনী শুগালকে তিরস্কাব 
করিতে করিতে বলিল )। 

১৬৫. (কে) ঘটমানতা বুঝাইতে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ, হয়। 
“শানচ.”এব শে” ও চু লুপ্ত হইয়!। আন? ব। “মান” হয়। 

(খ) অ-কারেব পরস্থিত শানচ,. স্থাণে “মান? হয়। অর্থাৎ ভ্বাদি, 

তুদাদ্দি ও চুবাদিগণীয় ধাতুর আগমের “অ' এবং পিবাদিগণীয় ধাতুর আাগমের 
য-এব পব শানচ -এর স্থানে 'মান' হয়। 

ভ্াার্দি সেব+শানচ্- সেবমান,  4+শানচল্বর্তমান, 

ভাষ,1শানচ১-ভাষমান, রপধূ, +শাণচ-বর্ধমান। 

তুদ্দি লস্জ+শানচ.. লঙ্জমান, য়+শানচ.শ্রিয়মাণ | 
চুরাদি মন্ত্র+শানচ.মন্ত্বমাণ, অর্থ +শানচ২অর্থয়মান | 
দিবাদি দীপ,+শানচ -দীপামাণ। 

(গ) যদি আত্মনেপদ ধাতুর লট প্রথম পু'্ষ দ্বিবচনে “আতে? বিভক্তি 

স্থলে “এতে? না হইয়া আতে হয় সেই ধাতুব “শ্রাতে' বিভক্তি বাদ দিয়া 'আন" 
যোগ করিলে সেই ধাতুর “শানচ, প্রতায়ান্ত পদ পাওয়| যায়। 

শী+শানচ..্ শয়ান 

(“আতে' বিভক্তি যুক্ত রূপ শয়াতে”। এই শেয়াতে? হইতে “আতে' বাদ 
দিলে থাকে শয় | এই “শয়১এর সহিত “আন যোগ করিলে হয় শয়ান )। 
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অদ্াদ্দি ছুহ+শানচ.-্দুহান» ব্রশানচ.-ক্রবাণ, দ্বিষ১+ 
শানচ্ -দ্বিষাণ, আস্1+শানচ.-আসীন১* অধি+ই+ 

শানচ... অপীয়ান। 

তনাদি ক+শানচলকুর্বাণ, তন্+শানচ্ -তন্বান। 
ক্র্যার্দি ক্রৌশানচ.-ক্রীণান, গ্রহ +শানচ১-গৃহ্থানয জ্ঞা+ 

শনচ.-জানান। 

স্বাদি চি+শানচ _চিম্বান। 
হবাঁদি দ1+1শানচ -দদাঁন, ধ+শাঁনচ্ -্দধাঁন, ভৃ+শানচ.- 

বিভ্রাণ। 

রুধাদি ছিদ+শাশচ-ছিন্নান, কধ্+শানচ.-কন্জানঃ ভি+ 

শানচ.-ভিশ্দান। 

(ঘ) কর্মবাচ্যে সকল ধাতুর উত্তরই শানচ, হয়। কর্মবাচো ধাতুর সহিত 
য আগম হয়। এ য্ এ“অ? থাকায় কর্মবাঁচো শানচ. হইলে সর্বত্র “মান? হয়। 

গম্+ কর্মণি য1শানচগম্যমান ; ক+কর্মণি য1শানচ,স্ক্রিয়মাণ ং 

ঘুশ 1কর্মণি য+শীনচ দৃশ্যমান £. সেব + কর্মণি য1শানিচ.-সেব/মান 

(ঙ) পুংলিঙ্গে এইবূপ শব্দ “নর* শব্দেব ন্যায়' ক্লীবলিঙ্গে 'ফল' শব্দের 
ন্যায় এবং স্ত্রীলিঙ্গে €(“আ” যোগ করিয়া “লতা” শখের ন্যায়। ) 

প্রয়োগ 

বালক: বৃক্ষান্তবালে দৃশ্টমানঃ | পুত্রৈঃ সেবামান। মাতা সুখমন্ুভবতি | 

ক্রিয়মাণং কাঁং ভ্রুতং সমাপ্রিং গচ্ছতি | 

অনুশীলনী 
(শত ও শানচ) 

১. নিয়লিখিত ধাতুগুলির সহিত শত্প্রত্য় যোগে গঠিত পুংলিঙ্গ ১মা 
একবচনের রূপ লিখ £ কৃ, অস্, ভূঃ শ্রু দাঃ হা, প্রচ্ছত হুন্, দিব | 

৪, আস্ ধাতুর উত্তব আন (-শানচ,) স্থানে “ঈন" হয়। 
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২. নিয়লিখিত ধাতুগুলির সহিত শানচ, প্রত্যয় যোগে গঠিত পুংলিঙ্গ 
একবচনের রূপ লিখ £ 

দ1, কৃ; জ্ঞাঃ শী, আস্, জন্, ভুজ, ব্ধূ। 
৩, উপযুক্ত স্থলে শতৃ বা শানচ, প্রতায়াস্ত পদ বাচার করিয়! সংস্কৃতে 

অন্থবাদ কর £ 

(ক) লোকটি গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে । উদ্যানে ভ্রমণ করিতে 

করিতে বালিকাটি পুষ্পচয়ন করিতেছে । থেলিতে খেলিতে শিশুটি ঘুমাইয়া 

পড়িল। শীতে কাপিতে কাপিতে সে দরে ঢুকিল। অ।মি তাহাকে এই 
দিকে আসিতে দেখিলাম। পিতাকে সেব। করিতেছে এরূপ কন্যাকে 

দেখিলাম! 
(খ) ৬/6 58৬ 101] 01191116 0110 10010. ৬1110 0017)1]75 

11010 119 1700 115 [1010. | 88৬ 2 09900 9/20101170, 36 59৬ 

€11169 £1119 [01110111795 11095/619, ড/০0 ৬6106 1101770 01111011176 0৬1" 

(110 0701621- 

৪, অশুদ্ধি সংশোধন কৰ £ 

অর্থং গৃহথ ভিক্ষুকঃ হৃস্ততি। লজ্ঞস্তীং বালামপশ্যম্। গা'তং গায়তীং- 

বালাং পশ্টামি। জ্ঞানং লভন্ প্রবীণঃ ভবতি। নৃতান্ ন্ট মঞ্চমাগচ্ছতি। 

নর্দীতীরে ভ্রমন্ বালকাঃ প্রকৃতিশোভাং নিরাক্ষত্তে । ব্যাঘী ধাবশ আগতা।। 

শুভ ও ভ (855 758761010165) 

১৬৬. ক্তবতু ও ক্ত অতাতকালে বিহিত প্রতায়, তবে ব!চা ও ধাতুর 
অকর্মতা ও সকর্মত! ভেদে ইহাদের প্রযোগেব নির্দিষ্ট বিধান 'মআাছে। 

(ক) অতীতকালে কর্তৃবাচো অকর্মক ও সকর্মক সকল প্রকান ধাতুৰ 
উত্তর ক্তবতু প্রতায় হয়। কৃওউ বাদ গিয়া 'ভ্রবতু'র শুধু “তবৎ থাকে। 

যেমন, ক1কজ্বতু ( তবৎ )- কৃতবৎ। 
ক্তবতু প্রত্যয় যোগে নিম্পন্ন কয়েকটি শব্দ 

অদ+ক্রবতু »জগ্ধবৎ, অর্চ1ভ্তবতু- অঠিতবৎ, অর্জ 4 ক্তবতু - অঞিতবৎ, 
অধি-ই+ক্রবতু-অধীতবৎ, ঈক্ষ 1+ক্তবতু-ঈক্ষিতবং, কথ.+ক্বতু- 
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কথিতবৎ, কম্প4জ্রবতু-কম্পিতবৎ, ক্রন্দ+ক্তবতু-ক্রন্দিতবৎ, ক্রীত+ 

ক্রবতুস্-ক্রীতবৎ, গম্+ ক্তবতু - গতবৎ, গৈ+ ক্তবতু্" গীতবত, গ্রহ+ ক্রুবতু 

গৃহীতবৎ, চি+ক্তবতুস্*চিতবৎ, চিন্ত.+ক্তবতু- চিন্তিতবৎ, জি+ক্রবতৃ 
জিতবৎ, তাজ.+ক্তবতু- ত্যক্তবৎ দম্শ.1+ক্তবতুদষ্টবৎ, দা+-ক্বতৃ 

দত্তবৎ, ধ1+ক্রবতুস্ম হিতবৎ, ধ+ক্তবতুন্পপ্রতবৎ, নম্+কবতু- নতবৎ 

নী+জ্বতু_শীতবৎ, বচ+জ্ঞবতু _উক্তবৎ, বপ,+ক্ত - উপ্তবৎ, সৃজ.+ক্ত_ 

সৃষ্টবৎ» সেব +ক্ত-সেবিতবৎ, হন্+ক্ত-ভহ্তবত, হক সহাতবৎ। 

(খ) ক্রবতু-যোগে নিষ্পন্ন শব্দ পৃংলিঙ্গে শ্রীমৎ? শব্দেব ন্যায় £ গতবান্, 
গতবন্তো, গতবস্তঃ ইত্যাদি শ্রীলিঙ্গ ( ঈ প্রত্য়যোগে ) “নদী” শবের ন্যায় £ 

গতবতী গতবতে), গতবতাঃ, ইতাদি ; ব্লীবলিঙ্গে “কুবৎ” শব্দের ন্যায় (পৃঃ ৮১ 
দ্রষ্টব্য) £ গতবৎ, গতবতী, গতবস্তি। 

প্রয়েেগ 

তো গ্রহং গতবস্তৌ ( তাহার! দুইজন গৃহে গিয়াছিল )। বালিক৷ পুস্তকং 
পরঠিতবতী (বালিকা পুস্তক পড়িয়াছিল )। মমমিত্রম্ ইদং শ্রুতবৎ (আমার 
বন্ধু ইহ শুণিয়াছিল )। 

লক্ষ্য কর£ঠ এখানে জ্বতুপ্রত্যয়াস্ত শব্দ বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত 

হইয়াও সমাপিকা! ক্রিয়ার কার্য করিতেছে । 
১৬৭. অত্ীতকালে অকর্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ু-প্রতায় হয়। 

জ-প্রতায়ান্ত শখ ঘমাপিক! ক্রিয়াব কাজ করে। 

ইদং শ্রুত্বা স কুপিতঃ ( ইভ| শুনিয়া! সে কুপিত হইয়াছিল)। ক্-প্রতায়াস্ত 
কুপিতঃ কেবল বিশেষণ হইয়াও ব্যবহৃত হইতে পারে। কুপিতঃ অসৌ। 
ইদমবদৎ (কুপিত হইয়া সে ইহা! বলিয়াছিল )। 

কর্তৃবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যস্বাস্ত কয়েকটি শব্দ 
কম্প+ক্ত-কম্পিত, ক্রাড+ক্ত সক্রোড়িত, ক্েধ1জত ক্রুদ্ধ ক্লম1জ্ 

ক্লান্ত, ক্রিশ,+ ক্রি, ক্ষি+ক্ত-ক্গীণ? ক্ষৈ1ক্ত-ক্ষাম। খিদ7 কস 
খিন্ন” জন্7+ক্ত-জাত, জাগৃ+ক্ত-জাগরিত, জীব+-ক্ত-্ জীবিত; জ.-+-ক্ত 
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জীর্ণ, তৃপ,+ক্ক-তৃপ্ত* দীপ,+ক্ত-্দীপ্ত, নশ.4-ক্তলনষ্ট, ভ্রম্+কত- 
ভ্রান্ত, মস্জ.+ক্ত-মগ্র মুহ+ক্ত-মুঢ। মুগ্ধ রম-্_রত' কদ্+ক্ত 

রগরদিত, লস্জ.+ ক্- লজ্জিত, লী4+ক্ত্পলীন, শ্রী শয়িতঃ, শুষ+ক্ত 
-শুক্ক, স্থা4+-স্থিত, স্বপ.1ক্তল্5সুপ্তঃ জষ.4+ ভন হষ্ট। 

প্রয়োগ 

জলং পীত্বা স তৃপ্তঃ (জল পান কবিষা সে তৃপ্ত হইল )। সভাবে শিমগ্নঃ 
( সে ভাবে মগ্ন হইল )। অন্নং ভুক্ত স সুগ্তঃ (ভাত খাইয়! সে ঘ্ুযাইয়া 
পড়িল )। জং দৃক্ট ম দৃূবতোহপি নষ্টঃ" (ভাতী দেখিয়া! সে দূব হইতেই 
পলাইয়৷ গেল )। 

১৬৮. ব্যতিক্রম £ 
(ক) গমনার্থক ধাতু সকর্ধক হইলেও ইহাদের উত্তধ কর্তৃবাচো জ্তু 

প্রতায় হয়। 
স বিদ্যালযং গতঃ (সে বিদ্যালয়ে গেল)। সপদি স মথুরাঁং গতঃ ( শীঘবই 

সে মথুবাধ গেল )। 
(ব) নী" স্থা, আস্, বস্, জণ্, রুহ ইত্যাদি ধাতু উপসর্গ যোগে সকর্মক 

হইলে তাহাদের উত্তর কহুবাচ্যে ক প্রতায় হয়। 
পিংহঃ গিরিকন্দরম্ অধিশয়িতঃ (সিংহ গিরিগওভায় শুইয়াছিল )। 

দ্বাবকামধ্যাসিতো! বাসুদেবঃ (কুষ্ণ দ্বারকাষ বাস কখিয়াছিলেশ )। শ্হ্ং 
প্রাক্ গ্রামমধাষিতঃ, খধুন1 নগবমধিবসামি (আমি পুবে গ্রামে বস কবিতাম, 
এখন শগবে বাস কবি )1 লক্ষণে! বামমন্জাতঃ (লক্ষ্মণ রামের পবে জন্ম 
গ্রহণ করিযাছিলেন )। দ্ধযোবদ্ধোবেক এরঃ বৃক্ষম! বটঃ, অপরঃ ভুমিমধিশয়িতঃ 
(দুই বন্ধুব একভ্রণ বুক্ষে মাবোঙণ কশিলেন, অপরজন ভূমিতে শয়ন 
কবিলেন )| সব্বক্ষমারুঢঃ (সে বৃক্ষ আরোহণ করিল )। 

১৬৯. অভীত কালে সকর্মক ধাতুর উত্তব কর্মবাচে। ক্র প্রতায় হয়। 
এই ক্র প্রতায়াস্ত শব্দ উক্ত কর্ষের লিজবচন প্রাপ্ত হয়। 

শিশুন! চন্্রঃ দৃষ্টঃ (শিশু-কৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছে )। ময়া গ্রস্থাঃ পঠিতাঃ 
€(আমা-কর্তৃক গ্রস্থ পঠিত হইয়াছে বা হুইয়াছিল )। ত্বয়! ফলং ভক্ষিতম্ 
( তোমা-কর্তৃক ফল ভক্ষিত হইয়াছিল )। তেন নদ দৃষ্ট। (তৎ্-কর্তৃক নদী 
দৃষ্ট হইয়াছিল )। যছুনা পুস্তকানি পঠিতানি (যদু-কর্থক পুস্তকগুলি পঠিত 
হুইয়াছিল )। 

১৪ 
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কর্মবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়াস্ত কয়েকটি শব্দ 

অদ+ক্ত-অন্ন জদ্ধ, অর্ভ +ক্ত-অজিত, ক+ক্ত_কৃত, ক্রী+ক 
ক্রীত, খন্+জ-খাতঃ গ্রহ1ক্ত-গুট, গৈ+ক গীত, গ্রহ+ক্ত-গৃহীত, 
ঘ।+ক্তম্প্রাত, ছিদ1ক্তস্ ছিন্ন। ভূ +ক্ত-তীর্ণচ তাজ.+ক্ত-ত্যজ; 
ত্রে+ক্ত্রাতঃ দন্শ.+ক্ত-দষ্ট, দহ+জত-্দগ্ধ। দিশ.1ক্ত-দিষ্ট, দ.+ 
ক্ত- দীর্ণ” থুহ+ক্ত_দুপ্ধ, দ্বিষ. কত” দ্িষ্, ধা+ত্র-হিত, ₹+-ক্তস্ ধৃত, 

ধৈ)7-ল্ধ্যাত, নিন্দ4+জ-ণিন্দিত, নী+ক্ক-্নীত, পচ +জ্ত-পক্ক, 
পা+ক্ত-লীত, পুর্1ক্ত্পূর্ণ' প্রচ্ছতঁজি পুষ্ট বন্ধ,1ভ-বদ্ধ, ভশ্জ. + 

ক্র-ুভগ্র' ভি +ভ্-ভিন্ন। ভুজ. 1ক্ত-ভূক্ত মন্,1+ত্ত-মথিত' মা+ক্ত_ 

মিত; যজ.1ক্ত- ইষ্ট, থু. যুক্ত ক্রু 4ক্ত-্মকদ্ধ* লিহ+ক্ত-লীঢ, 
পৃ+ক্রত-লুন* বচ.+ক্ত-উক্ত" ব+ক্ত-উদ্দিত, বহ+-ক্র-্" উঢ” বিঢ+ক্ত- 
বিদি'তঃ বিশ, +ক্ত-্ বিঘ্ট, বাধ.+-ক্ত-বিদ্ধণ শপ.1জ শ্শপ্ত) শাস্+ক্তল 

শাসিত, শিক্ষ +জ শিক্ষিত, স5+৬-সোট* সিচ+ভ্_ সিজ্ঞ* সৃজ২+ 
ক্র -সৃন্ট, সেব্1জ্ত-্" সেবিতঃ স্মৃ+ক-স্মৃতঃ হন্1ক্ত-হৃত, হ1+ক্ত হীন; 
€4ত্র--ভত; হাক. নত; হ্বে+ক্তসছৃত। 

১৭০* “ক্রবতু” প্রতায়ান্ত শণ হইতে “বং? মংশ বাদ দিলে ক্ত-প্রতায়াস্ত 
শব পাওয়া যায এবং 'জ্--প্রতায়ান্ত শব্দে বং যোগ করিলেই ক্তবতু-প্রতায়াস্ত 
শপ পাওয়। যায়। 

ভাববাচেট ভু 

১৭১. ভাববাচ্য জ্ু-্প্রতায়ান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দটি জর্দা ব্লীবলিজ 

একবচনের হয়। 
ময়। গতম ( আমাব যাওয়। হইয়াছিল )। তৈঃ গতম্ (তাহাদের যাওয়া 

হইয়াছিল )। রাঁমেণ গতম্ (রামের যাওয়! হইয়াছিল )। 
১৭২, জ-প্রতায়যোগে গঠিত ক্রিয়াবাচক বিশেম্তপদটি ব্লীবলিঙ্গ হয় 

এবং যেকোন বিভক্তিতেই বাবহৃত.হইতে পারে । 
“মতান্তমাসীৎ রুদিতং বনেহপি' ( বণেও অতান্ত রোদন হইয়াছিল )। 

সূক্তানি কেন ন গ্রাহ্যাণি (সুবচনকে কে না! গ্রহণ করে )? 
১৭৩. মতার্থক ও বুদ্ধর্থক ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে কর্মবাচ্যে 

জ-প্রতায় হয়; তখন কর্তায় ষণ্ঠী হয়। 
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ইদং মম মতম্ (ইহা আমা-কর্তৃক অনুমোদিত )। বিদ্বান্ সর্বেষাং পূজিত: 
€ বিদ্বান সকলের দ্বার] পৃজিত হয় )। 

অনুশীলনী 
(ক্র, জবতু ) 

১. নিম্নলিখিত ধাতুগুলির ক্র-প্রত্যযাস্ত রূপ (পুং ১মা1 একবচন ) 
লিখ : 

ক্ষি খিদ্? জন্ জ) নশং+ অ্রন্শ 2 এম্, মস্জ লী, স্থা? স্বপ.১ আছ 
গৈ, পচ” ভন্জ+ বহু, বধ.) শাস্, শুষ,, হেব। 

২, সংস্কৃতে অশ্নববাদ কর (ক্রিয়াপদে ক্ত বা ভ্রবতু-প্রভায় ব্যবহাৰ কব)ঃ 
রাম আমাকে একখানি বই দিয়াছিল। আমি তাহাব বাড়ি গিয়াছিলাম। 

তুমি কি একথা শুনিষাছিলে? তোমাকে এই কলমটি কে দিয়াছিল? 
শিকারী বাঘ মাবিয়াছিল। তাহাব1 গঙ্গাফ যান করিয়াছিল। আমি 
তোমাকে ডাকিয়াছিলাম। 

৩* শুন্বস্থানে “কত? বা ক্িবতু'-প্রতায়ান্ত পদ বসাও : 
প্রহবী চৌবং _-। কেন ইদম্-_-? রামেণ বাবণঃ | বয়ম্ 

পুস্তকানি __| ছাত্রঃ শিক্ষকং প্রশ্নং | বিধাত্রা গং _। 

জ্রশাছ 
( 11)000117)2019 129,5 1281 (1011019 ) 

১৭৪. উন্তয় ত্রিযার এক কঙা] হইলে পুঝকালিক ঝ্ি্াবোধক ধাতুর 
উত্তব ক্কাচ, হয়। কৃ ও চ, ইত্যায় শুপু হাথাকটে। যেমন ভ্রু পতন শ্ত্বা | 

করিয়া, খাইয়। ইতি বাকঠাংশ (ইং ৫0178 ০] 118%115 ৫0176, 
5801078 01 1)25176 6৪650 ) ক্কাচ.-প্রতায়ান্ঠ শব্দযো,গ মগুবাদ কবিতে 

হয়। ঘেষন, তোমার কথা শুনিয়া আমি শিশ্চিত হইলাম-_-তব বাকাং শ্রুস্থ| 
অহং নিশ্চিন্তোহভবমূ। বাবাণসী যাইয়! সে শান্তর অধয়ন করিতে লাগিল-_ 
বারাণসীং গত্ব! স শাস্ত্র অধ্যেতুম আরভত | 

১৭৫, নিষেধার্থক 'অলম্, ও “খলু* শব্যোগে ধাতুর উত্তর ক্কাচ.-প্রতায় 
হয়। যেমন, অলং ভূক্কা__খাইও না। অলং গত্বা-_যাইও না। খলু ইদং 
কৃত্বা__ ইহা করিও ন1। 
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কষ্েকটি ভ্তীচ, প্রত্যস্সাস্ত শব্দ 
অদৃ+ক্কাঁচ,-জগ্ধ৭, অস্+ক্কাচ -ভূত্ব।, আপ২+-ক্কাচ.+আপ্ত1, ইষ.+ 

স্বাচ.-ইবিত্ব|, ইন, ক+ক্কাচ-কৃত্বাঃ ক্রী+ক্কাচ্ সক্রিত্বাঃ ক্রীড.+ 
স্তাচক্রীডিত্বা, ক্রুধ্+ক্কাচ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ.ঁক্কাচ.ক্ষীপ্ত)+ গণ + 
ক্কাচলগণধিত্বা, গম্ধক্কাচ,_গত্বাত গ্রন্থ,+ক্কাচ-গ্রধিত্ব।, গ্রন্থিতা, 
্রা+ক্কাচ লগ্রাত্বা॥ চি+ক্কাচ১-চিত্বা চিত্ত 1ক্কাচ১লচিন্তয়িত্বা” ছিদ+ 
ক্তাচ_্ছিত্বা; জি+ক্কাচ.-জিত|১ জ্ঞ+ক্কাচ _জ্ঞাত্বা, তাজ +ক্তাচ৮- 
তাক্ক।, দন্শ.+ক্কাচ্ -দষ্ট৭া, দহ+-ক্কাচ. _ দগ্ধ), দ1+ভ্কাচ.- দত? দৃুশ২+ 
ত্ব/চ._দৃষ্ট ধা+ক্কাচ১হিত্ব।, ধাব+ক্কাচ-ধাবিত্বা, ধ্য+ক্কাচ. 
ধ্যাত্ব!, নম্+ক্কাচ-নত্বা, নৃৎ+-ক্কাচ.০ নতিত্বা, পচ. +ক্কাচ..পক্কাঃ পঠ্ 
+ক্কাচ.-পতিত্ব, পত,+্বাঁচ.পতিত্ব|, পা+ক্কাচ-্পীত্বা, পুজ +ক্কাঁচ, 
- পৃজয়িত্রা, পৃর্+কাচ.সপুরয়িত্বাঃ প্রচ্ছ,+ক্কাচ,- পৃষ্থা+ বন্ধ,+ক্কাচ. 
বদ্ধ, ভ্র+ক্কাচ -উত্ব1, ভুজ.+ক্কাচ.--ভুক্ক।, ভূ+ক্কাচ -ভূত্ব|, মন্+ 
ক্াচ.-মত্বা, মুচ+ক্কাচ মুক্তা, যজ. +ক্কাচ- ইষ্ট রক্ষ +ক্কাচ.- 
রক্ষিত্বা, বচ্+ক্কাচ.-উত্তা1, কদৃ+ক্কাচ-কদিত্বা॥? লভ১+-ত্কাচ.- লব্ধ"? 

লিখ.+-ক্কাচ-লিথিত্বা, লেখিত্বা, বদৃ+ক্কাচ-উদিত্বা' বস্+ক্কাঁচ.স্" 
উধিত্বা, বচ.+ক্কাচ্ -উত্ত|, বহ্+ক্কাচ উদ, বিদ+ক্কাচ.- বিদিত্বা+ 
বাধশঁ-ক্কাচ.স বিদ্ধ” শাস্+ক্কাচ -শাসিত্বা. শিষ্টং, শী+ক্কাচ.-_শযিত্ব।, 
শ্রু+-ক্তাচ -শ্রত্বা? সহ+ক্কীচ.স সোঢবাঃ সিচক্কাচ্ » সিক্ত।, সৃজ +ক্কাচ, 
স্জুকটব, সেবৃ+ক্কাচ._সেবিত্বা, স্বা+ক্কাচ_স্কিত্বা॥ সৃজ.1ক্কাচ 
সৃন্ট।া; স্বপ্+ক্কাচ_সুপ্তণ? হন্+ক্কাচ়্»হত্।, হাক্কাচন্ধত্ব|9 হৃষ+ 

ত্বাচ.- হৃউণা' হেব+ক্কাচ _হৃত্ব। । 

প্রনস়্াগ 

“অনসূয়েঃ অলং রুদিতা1”_অনসুয়া, কাদিও না। “অলং স্বত্ব শ্াশানেহ- 
শ্মিন্*_এই শ্মশানে থাকিও ন]। 

ল্যপ, 

১৭৬, ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে ক্কাচ না হইয়া ল্যপ, প্রত্যয় হয়। 
ল্যপ.-এর “য? থাকে; ল্ ও প. ইৎ হ্য়। 
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প্র-আপ১+ল্যপ১৯প্রাপা (পাইয়৷ ) [ আপ, ধাতুর পূর্বে 'প্র' উপসর্গ 
আছে বলিয়া “ক্কাচ, হইবে না। 'প্রাপ্ত।" লিখিলে ভুল হইবে। ] 

আমি তোমা পত্র পাইয়া আনন্দিত হহয়াছি- 'খং তব পত্রং প্রাপ্য 
আশন্দিতোহম্মি। 

কয়েকটি ল্যপ. প্রত্যয়ান্ত শব্দ 

প্র-নম+ল্যপ২,- প্রণম্য, প্রণতা, প্র-বচল/প,- প্রোচা' প্র-বিশ+ 

লাপ্স্ প্রবিশ্য প্র-স্থা+ লাপ,্প্রস্থায়। প্র ল/প. স্প্রহত)' পবাছি+ 

ল/প্ -পরাজিত্য, পরা-ভু+প্যপ-পরাভূয়ঃ সম-অপি+লাপ.-সমর্পাঃ 
সম্-গ্রহ1লাপ.- সংগৃহ্া, সমৃ-চি+লাপ.--সঞ্চিত্যঃ সম্-স্তাপি+ল।প.- 
সংস্থাপা, অন্থ-ক+লাপ্ -অন্থকতা” অনু-বদ1+ল/প, » অনুদ্য' 'অব-ইক্ষ + 

ল/প.- অবেক্ষা, অব-গম+ল্যপ,১-অবগম্য, অব-গাহ, + ল/প » অবগাহ্া, 

বগাহ্য, অব-ধারি +লাপ২- অবধাধ, 'মব-ঝহ1+পাপ-" অবশ, শির্-ঈক্ষ,1 

ল্যপ্-ণিরীক্ষা) নির্গম্্+লাপ.-নিগমা, শির্-চি+ল।প,নিশ্চিতা, 

নিবৃ-মা+ ল্যপ.্ শির্মীয়।.: অভি-ধ141ল|প » অভিধায়, অভি-বাি + 

ল্যপ._অভিবাছ্য» বি-ব্রী+লাপ.-কিক্রীয়*। বি-চিন্ত+ল।প লবিচিন্তয 

বি-জি+লাপবিজিত্যঃ বি-৩৪11+লাপ »বিজ্ঞায়। বি-জ্াপি+ ল্যপ. 

বিজ্ঞাপ/* বি-দ +লাপ.-বিদীর্ষঃ বি-শ্রমলাপ্-বিশ্রমা, বি-$1+লযপ.স্" 
বিহায়' 'অধি-ই+প্াযপ.-অধীতয, অধি-%+লাপ._ অধিকতা, অধি-বস্+ 

লাপ._ অধুয্তু অধি-ণী+লাপ.-_অধিশযা,  উৎ-স্ত+লাপ.-উর্থায* উৎ" 

স্থাপি+ল্যপ.-উথাপ) নি-শম্+ল্যপ্-শিশমা, শি-হন্1ল,প_শিহতা, 

পরি-ঈক্ষ +ল্যপ._পরীক্ষ্য* পবি-ত্যজ-1-প/প.-পরিত্যজা, উপ-সৃ+ ল/প্» 

উপসৃত্য, আ-কৃষ+ল্যপ, » আকৃষ্তু, আ-্রা+লাপ্-আদঘ্রায়। আ-দ114ল)প, 

২ আদায়, আ-পৃচ্ছ,+ল্যপ.-আপুচ্ছ/ আা-বভ.+ল্যপ২ ঘ্বারভ্য, আ-কহ.7 

ল/প.-আবহ্া, আ-শ্রি+ লাপ,- আশ্রিত, আ-হন্+লাপ -আহ্তা, 

আ-হু+ ল/প.. আহত; আ-হ্বে+ল/প-আহুয়। 



২১৪ সংস্কত ব্যাকরণ প্রবেশিক। 

অনুশীলনী 
(ক্কাচ, লাপ্) 

১. নিয়লিখিত ধাতুগুলির সহিত ক্কাচ, প্রত্যয়যোগে কৃদন্ত অবায় গঠন 
করিয়! বাকে। প্রয়োগ কর : 

প্রচ্ছ* দৃশ. ভক্ষ . গৈ, ধা, দন্শ, ত;জ.। 
২, পদ গঠন কর £ 
প্র-আপত+ লাপ., প্র-বচ.14 লাপ,, প্রহ্ৃ7 লাপ. সম্চি+ ল/প,? নির্-চি 

+লাপ., বি-চিন্ত.+ল্যপ২ অধি-ই4লাপ, আ-ই+লাপ, উৎ-স্থা+লাপ্» 
উপ-বস্শঁলাপ্+ প্র-বচ.+ল্যপ+ আ-হ্বে+ ল্যপ্, অধি-শী+লাপ,। 

৩, সংস্কৃতে অনুবাদ কর : 
(ক) তোমার কথা শুনিয়। বিশ্মিত হইলাম। ঘরে আসিয়া বিআাম কর। 

তাহাকে জিজ্ঞাস! কবিয়া সব জানিলাম। দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করিয়া সে 

শহরে আসিয়াছে | ইহু। চিন্তা কবিয়া সে বিষগ্র হইল। পাঠ শেষ করিয়া 
সে খেলিতেছে। সকালে উঠিয়! সে নদীতীরে বেড়ায়। মিথা। কথ! বলিয়া 
সে অন্যায় করিয়াছে । 

(খ)ট 96911781775 হি0ে]া। ৪ 01551106106 081]16 10111171110. 

179%170 00170 [1.6 ৬011 105 ৬6101 1)01)6. ৬০ 816 8190 (০ 

11991 0715. 1২901101110 110119 110 1010 1019 1001011019৬ 1:51101175- 

৪. অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

মাতরং নমিত্বা সবিদেশং গতঃ | গুহমাগত্ব! স স্লাতি। ধনং সংগৃহীত্ব। স 
দরিদ্রায় দদাতি। আলস্যং তাজিত্ব। স কর্ম করোতি। তব পত্রং প্রান্ত! 
আনন্িতোহহম্। পুস্তকং গুহা বিদ্যালয়ং গচ্ছ। 

ভুমুন্ ে৪গিছ1056) 

১৭৭. নিমিত্ত বুঝাইলে সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়ার কর্তা 
একজন হইলে ধাতুর উত্তর তুমুন্ হয়। 

রাঁমঃ জলং পাতুমিচ্ছতি (রাম জল পান করিতে চায়। ) ৃ 
এই বাকো “পা" এবং “ইষ্* উভয় ধাতুর কর্তাই “রাম? । অতএব 

নিমিত্রার্থে পা ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রতায় হইয়াছে। 
কর্তা বিভিন্ন হইলে তুমুন্ হইবে না| “আমি তাহাকে যাইতে দেখিতেছি |” 
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এস্থলে “অহং তম্ গন্তম পশ্যামি” লিখিলে ভুল হইবে । কারণ, গম্ এবং দশ, 
ধাতুর কর্তা এক নহে। যাইতেছে সে দেখিতেছি আমি। তাই যাইতে 
পদের অনুবাদ কবিতে 'তুমুন্ স্থলে “শতৃ" ব্যবহাব করিতে হইবে । অহ্ং 
রামং গচ্ছন্তম্ পশ্যামি | 

বস্কতে শকৃ, জ, রভ্+ অর্তও ক্রম্ ইত্যাদি "1 এবং ইহাদের সমার্থক 
অন্যান্য ধাতুর প্রয়োগে নিমিত্ত না বুঝাইলেও তুমুশ্ হয়| 

উদাহরণ $ বালক: পঠিতুম্ শকোতি। মাং ক্ষস্তম্ অর্থতি ভবাণ্। 

অনুশীলনী 
(তুমুশ্ 

১ নিম্নলিখিত ধাতুগুলিব সহিত “তুমুন্য যোগ করিয়া কৃদস্ত অবায় 
গঠন করঃ গম্. গে, ক্রাড্, তরে ধ্যে' প্রচ্ছ, লভ্ হঃ হেরে' রক্ষ, | 

২* বাক্যে বাবহার কব £ 

ভংক্,ম (ভাঙিতে ১, শাসিতুম্, বে!ঢম, লেখিতুম্। 
৩. সংস্কৃতে অনুবাদ কব : 

(ক) সে সবজানিতে চায়। আমর! তাঠাব গন শুনিতে চাই । আমি 
মিথ্যা কথা বলিতে পারিব ন। | শিশুটি মায়েব কোলে শুইতে চায়। আমবা 
সকালে ভ্রমণ করিতে যাই । চোর দ্রব/ হরণ কবিতে ঘবে ঢুকিল। 

(খ) 11)6% ৮/111 1001 0০ 9016 10 00910? ৬৮11] %০৪ ০০ ৪8016 

[9 9217৮ [175 ৬6151), 7৬6150090% ড/27158 (0 09 1)81000%,. "1109 

৪15 £01116 [০0 00 6909159? 71)5% 00179 11616 (0 [018%. 1116 

11011051 91706190 11100 019 [01651 00 1111 15615, 17176 01111 

8000.61015 109881) ০0 01. 11 15 (1176 09 80 01616, 

৪. আংশোধন কর £ 

সৃ্জিতুম্, লভিতুম্, হস্তম্, গৃহীতুম্, ইতুম্। 

ক্বত্য প্রত্যক়্ 

১৭৮, তব, অনীয়ঃ ণ/ৎ, যৎ, ও ক্যপ্ এই পাঁচটি প্রত্যয়কে কৃত্য প্রত্যয় 
বলে। ওঁচিতা, আদেশ, অন্ুজ্ঞা, যোগ/তা ও ভবিস্তৎকাল বুঝাইতে কর্ম- 
বাচোযে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় হয়। কৃত্যপ্রত্যয় নিষ্প্ শব্দ 
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কর্ষবাচো কর্মের বিশেষণ এবং ভাববাচে। ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচনাত্ত হয়। 

ইহ্াদেব রূপ পুংলিঙ্গে “নর, স্ত্রীলিঙ্গে “লতা এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল? শব্দের 
ন্যায়। ইহাদের কর্তায় তৃতীয়! বা ষগ্ভী বিভক্তি হয়। 

তব্য ও অনীক়্ 

১৭৯. কে) কর্মবাঁচ্যে ও ভাববাচো সকল ধাতুর উ্তবই তব্য ও অনীয় 
প্রতায় হইতে পারে | 

কর্মবাচ্যে- ত্বয়া (বা তব) বেদঃ পঠিতব্যঃ বা পঠনীয়ঃ-_-তোমার বেদ 
পড়া উচিত। ময়া (বা মম) এগ্তানি পুস্তকানি ক্রেতব্যানি-_-মামার এই 
গ্রন্থগুলি কেনা উচিত। 

ভ।ববাচো-_ময়া ( বা মম ) গন্যবাম__আঁমার যাওয়া উচিত। ন স্থাতবাং 
ন গন্তবাং দুর্জনেন সমং কচি কোথাও ছুর্জনেব সহিত বাওয়া বা থাকা উচি'ত 
নয়। ত্বয়া (বা তব) নাধুনা শয়নীয়ম-_ তোমার এখন শোয়। উচিত নয়। 

কয়েকটি তব্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ 

আপ. 4" তব্য-আপ্তব্ প্র-আপ২+তব্য_প্রাপ্তবা, তাজ +তবা-* ত্যক্তবা, 

দশ. 1+তব্য-্দ্রষবা, ই+তব্য-এতব্য, আধি-ই+তব্য-'অধ্যেতবা, 
প্রচ্ছ +তব্য-প্রষ্টবা, জ+তব্য- বক্তব্য, গম+ তব্য-গন্তবা, গ্রহ1তবাস্" 

গ্রহীতব।, লভ.+তক্য- লববা, জি+তবা-জেতবা, শ্রু+তবা-শ্রোতব্য, 
সভ.1তব্য » সোঢ়বা, সুজ 1+তব্য-অধ্টব্য, স্পুশ+ তব্য -স্প্রষ্টবা. স্মু+তবা 
সস্মর্তবা | 

কয়েকটি অনীস্তর প্রত্যয়ান্ত শব্দ 

অর্চ 4+অনীয়- অর্চণীয়, বাঞ্+অনীয়বাঞ্নীয়' ক+ অনীয়_ করণীয়, 
শিক্ষ 7+অনীয়-শিক্ষণীয়ঃ গ্রহ অনীয় - গ্রহণীয়। সহ. 7+ঘশীয়- সহনীয়, 
চিস্ক.+ অনীয়-চিন্তনীয়। স্পৃহ+অনীয়--স্পৃহণীয়, দশ অনীয়-দর্শনীয়' 
স্ব7অনীয় স্মরণীয়, পঠ,+ অনীয়.পঠনীয়, হস্+অনীয়_হসশীয়। জ+ 
অনীয় »" বচনীয়, ছ+ অনীয়» হবনীয়, রক্ষ 4 অনীয়রক্ষণীয়, হৃ+অনীয়. 
হরণীয়, বই+অনীয়_বহনীয়। 
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ও 

( কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে ) 

€খ) খ-কারাস্ত ও ব্যঞ্রনান্ত ধাতুব উত্তব ণাৎ হয়। “ণাৎ-এর প্ ও ত. 
'লোপ হয়? যয” থাকে। 

কর্বাচো £ কুসঙ্গঃ সর্বেঃ (সর্বেষাং বা) ত্যাজ্।---কুশঙ্গ সকলেব পবি- 
ত|গ কর। উচিত। ত্বয়! এতদ্ ন বাচাম_তোমাব একথা বলা উচিত নয়। 

ভাববাচ্যে : ন খলু সর্বত্র হাস্যম-_সধত্র হাস] উচিত নয়। 

ণ্যৎ প্রত্যস্বাম্ত কয়েকটি শব্দ 
কৃ+ণ)ৎ কাম বুধণাৎ- বোধাম্। রীণাৎ-্পার্ধম। ছি ণ।ৎলল 

ছেগ্ম্, বচ.ণাৎ-*বাচাম, বিদ্+ণ।ৎ-্বেছ্টম্* সিচ.+ ণাৎ- সেচাম- ভি 
্যং-ভেগ্যম্, তাজ. +ণাৎ-তট)াজ।ম্, মন্+ণযৎ- মান্যম, যজ,ণ্যৎ-যাজ)ম, 

গ্হ+ণাৎ-গ্রাহাম্, যুজ১7+৭1২-সাজ।ন্, বহ1ষৎ-বাহামঃ ভুজ২+ ৭)ৎশ্ 
ভোগাম্, ভোজাম্। 

অর্থগত পার্থক্য 

ভোজাম্-_ঘাহ! ভোজন করা উচিত। ভোগাম--যাভা ভোগ কর! উচিত। 
বাচাম্. যাহ] বলা উচিত | বাকাম্_96750০০. প্রযোঞজ।:---যাহ। প্রয়োগ 
করিতে পারা যায়। প্রয়োগ। মাহ! প্রয়োগে খোগা। নিধোজ।১- 
ভূতা। নিষোগাঃ--প্রভু | 

য 
(গ) কর্মবাচ্য ও ভাববাচো স্বরাস্ত ধাতু, পবর্গান্ত ধাতু, এবং শ্, সহ 

প্রভৃতি ধাঁতুর উত্তর যত তয়। "যৎএর “ত, পোপ হয়, য" থাকে । 
কর্মবাচ্যে £ সর্ব: (সবেষাং বা) বিশুদ্ধং জলং পেয়ম--সকলের বিশুদ্ধ 

জল পান কর] উচিত! 
ভাববাচ্যে £ অধুনা ত্বরা €( তব ) গেয়ম্এখন তোমার গাঁশ করা 

উচিত | 

যণ প্রত্যস্বাস্ত শব্দ 

দা+যৎ-্দেয়, চি+যৎ-চেয়। গৈ+যৎ-গেয়ত নী+যৎ-নেয়, প11 
যৎ.্পেয়। জি+যৎলজেয়, স্থা।1যৎশ্স্থেয়। শ্রু+যৎম্শ্রব্) মা+যৎল, 



২১৮ সংস্কৃত বাকরণ প্রবেশিকা 

মেয়, ভূ+যৎসভবা, অনু-ম1+ যৎ. অনুমেয়, হ|+যৎ-্হেয়। শপ.+যৎ 
শপা, ধা+যং-পেয়, লভ.1যৎ্ লভ্য, বি-ধ11যৎ-ুবিধেয়, গম্+যৎ»্" 
গমাঃ নম্+ যৎখ-নম্য' প্র-নম্+যৎ-প্রণম), শকৃ1ষৎ শক্যঃ সহ্+ যৎ *" সহ্য, 

হুন্+যং-বধ্য। 

অর্থগত পার্থক্য 

জেয়--জয়ের যোগা। জয্ায--যাহাকে জয় করিতে পাবা যায়। ক্ষেয়_ 

ক্ষয়করার যোগা। ক্ষযা-যাহা ক্ষয় করিতে পারা যায়। ক্রেম়_ যাহা 

ক্রংয়র যোগা। ক্রয্য- যাভা ক্রয়ের জন্যে দোকানে রাখ। হইয়াছে । 

ক্যপ 
এ 

€ঘ) ই+ন্বঃ শাস্; আষ্, দৃ* দুশ, ইতাাদি ধাতুর উত্তব কর্মবাচ্যে ও 
ভাববাচো কাপ. প্রত্যয় হয। 

কর্মবাচো : সবৈঃ (সর্বেষাং ) হরিঃ সততা: সকলের হরিকে উপাসনা 
কর] উচিত । 

ভাববাচ্য ; ছুর্জানৈ: সহ ন ইত/ম্-_ুর্জনের সহিত যাওয়া উচিত নয় 

ক্যপ. প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি শব্দ 

ই4+কাপ.- ইত্য' দু কাপ, দ্বতা, ব+ কাপ. -বৃত্য, কৃ+ক্যপ২১- কৃত, 
জুষ+ক্যপ২-ভরুস্য* শাস্+কাপ্-শিহ্য, স্ব ক্যপ._স্তত্য) দৃশ২ কাপ, 
দৃশ্য । 

অনুশীলনী 

( কৃত্য-প্রতায় ) 

১. শব্ধ গঠন কর (বিভক্তি যোগ করিতে হুইবে ন1) £ 
দশ + তব্য, গ্রহ+তব/, লভ.+ তব্য, প্রচ্ছ.+ তবা, চিন্ত.1 অনীয়, পঠ. 

অনীয়, প1+ অনীয়' ছু4অনীয়ঃ কৃ+ ণ্যৎ ছিঢ+ণ্যৎঃ হস্+ণযৎ) দ11-যৎ 
লভ. 1+যৎ, হাঁ যৎঃ কৃ কাযপ ভূ কাপ, । * 

২. (ক) কৃত্য প্রত্যয়াস্ত পদ ব্যবহার করিয়! সংস্কতে অনুবাদ কর £ 
তোমার ইহু। কর] উচিত। হুর্জনের সহিত থাক] উচিত নহে। মিথ্যা 
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কথা বল! উচিত নহে । এখন কি কব! উচিত বল। অকারণে ভয় পাওয়া 

উচিত নয়। রোজ ম্লান করা উচিত। বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত। 
বিদ্যা অর্জনের জন্য চেষ্টা কর] উচিত | গুরুর আজ্ঞা পালন কর! উচিত। 

(খ) ৩ 19109 5095 19916 001 2 ০৩. 1/181901 51001 62৫ 

1 ০ 91010 11711910961 (1) 1796161. 1176 00015 »/1]] 100৬ 

06 91551 10 9০০ 211. 83095 ৮1111 ৫09 17611 0900195. 7১৪161005 

810010 ০6 1659199০96৫, 

৩, অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 

অধুন! ময়া গন্তব্যঃ | ত্বয়া গ্রন্থঃ পঠনীয়ম। চেষ্টা সর্বথ|! কার্ষম। ইমা 
অপি প্রদেয়: । অতুঞ্চং থাগ্াং ন গ্রহণীয়ঃ | 

৪. পার্থকা নির্ণয় কর : . 
ভোঞ্জাম_ভোগাম্, নিযোজ্যঃ__নিযোগাঃ, জেয়ম্-জধ্যম্, ক্ষেয়ম্- 

ক্ষযাম্। 

অনট, [লুট ১ 

১৮০, ভাঁববাচ্যে ধাতুর উত্তর অনট হয়। টৃইৎ অন থাকে। এই 
অনট্ প্রতায়াস্ত শব্ধ ক্লীবলিঙ্গ হয়। 

কিং তে ভোজনম্ ( ভুজ +অনটু) সম্পন্নম? (তোমার খাওষা হয়েছে 
কি?) ছাত্রাণামধ্যয়নম তপঃ ( অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্য| )। অধায়নম - 
অধি-ই+ অনটু। 

অনট প্রত্যয্বান্ত কয়েকটি শব্দ 
গম+অনট্_গমনমূ, ঘ1+ অনট্-ভ্রাণম্, শী+অনট্ -* শয়নমূঃ শ্রু+ অনট্ 

-শ্রুবণম্, ঈক্ষ +অনট্-ঈক্ষণমচ ক+অনটকরণম্. ভক্গ,1অনট্- 
ভক্ষণম্ সৃ+অনট্-সরণম্, তৃপ১+ অনট্তর্পণম্, বৃ+অনটু-বরণম্, 
প1+অনট্_পানম্, স্বঅনট্ - স্মরণম্, দা+অনট্-দানম্ঃ দৃশ.1 অনটু- 

দর্শনম্, জ্ঞ।+ অনট্-জ্ঞানম্, নৃৎ+ অনট্স্ নর্তনম্, স্া+ অনটু-স্লানম্। 

এও, 
১৮১. ভাববাচ্যে ও কর্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর ঘঞ, হয়। 

ঘ্ ও এ ই, অ থাকে। 
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ঘঞ.-প্রতায়াস্ত শব পুংলিঙ্গ 
সন্নিষিতে বরং ত/াগে! (ত্যজ.+ঘএঞ ) বিনাশে নিয়তে সতি | (বিনাশ 

যখন নিয়ত তখন সৎকাজে ত্যাগই ভাল )। 

ঘএ প্রত্যত্বান্ত কয়েকটি শব্দ 
পচ +ঘ4.-পাক' পঠ +ঘঞঃ -পাঁঠ, তাজ. 4ঘএঞ.-ত্যাগঃ যজ.+ 

ঘঞ -যাগ, ণশ.+ঘএঞ, -" নাশ” ভজ.+ ঘঞ. -'ভাগ” শুচ.+ ঘঞ.-শোক, 
রঞ্জ,+"ঘএঃরজঃ ভুজ.1ঘএ, -ভোগ' ভন্জ, শঘঞ১-- ভঙ্গ, কজ. 4 ঘঞ, 

€রোগ' সন্জ.17+ঘঞ.-_সঙ্গ বস্ ঘঞ - বাস* অ-ঘঞ-ঘাস+ শপ. 
থএ. - শাপ? তপ. + ঘ'ঞ.-- ভাপ, দহ7ঘএঞ.- দাহ১ লভ্ + ঘঞ.-লাত। 

ক্তিন্ 
১৮২. ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তব ক্তিন্ হয়। কৃ ও ন্ ইত, তিথাকে। 

ক্রিন্-প্রতায়াস্ত শব স্ত্রীলিঙ্গ হয়। 
সংহতো হি শক্কিঃ (শক্7ক্িন্)-সংহতিতেই শক্তি। 

ক্তিন্ প্রত্যস্বাস্ত শব্দ 
খা+-ক্কিন্_্খ্যাতিঃ, গ্রী+ক্িন্-প্রীতিঃ, গে+ক্কিন্-গীতিঃ, ভী+ 

ক্রিন_ভীতিঃ, স্থা+ক্কিন্_ স্থিতিং, শ্রু+ক্তিন্-শ্রুতিঃ, নী+ক্তিন্- নীতিঃ, 
স্বা-ক্রিন্স্থতিঃ, শ্রী+ক্তিন্- প্রীতিঃ, মুচ +জিন্-মুভ্তিঃ, ব৮+ক্কিন্ল 
উক্তি, যজ.+ক্রিন্লইডি+১ সৃজ+ক্িন্_সৃষ্টিং, ভ্রম +জিন্ লন্ান্তিঃ, ভিদ+ 
জিন্স ভিত্তিঃ, শম্+ক্তিন্_শাপ্টিঃ, ক্ষণ, 1ক্িন্ুক্ষতিং, আম্+কিন্. 
শ্ান্তিঃ, মন্+ক্কিনলমতিঃ দৃশ.+ঞিন্-দৃটিঃ, ম্বপ.+ক্কিন্»সুপ্তিঃ, কৃষ 
ক্রিন্. কৃষ্টি: ক্রম+ক্তিন্ক্রান্তিঃ, রুহ+কি-বটিঃ, কম্+-ক্িন্-ক্লান্তিঃ, 
কৎ+কিন্_কীতিঃ, গম্+ভিন্্-গতিঃ১ ভ1+ক্তিন্-হানিঃ নম্ক্িন্ল 

নতি গ্রা+ক্িল্গ্রানিঃ। ও 

পিন, (গিনি) 
১৮৩. কে) ধাতুর উত্তর কর্থবাচ্যে ণিন্ হয়। ণ ইত, ইন্ থাকে। 

ণিন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ গুণিন্ শব্দের ন্যায়। যথা; মন্ত্র+ইন্_মন্ত্রী 
বদ1ইনৃস্বাদী, বস্+ইন্্-বাসী, প্র-বস্+ইন্-্প্রবাসী, অপ-রাধ্+ইন্ 
--অপরাধী, দ্রহশইন্্_দ্রোহী। 
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(খ) উপসর্গের ও সুবন্ত পদের পরবর্তাঁ ধাতুব উত্তর ব্রত, শীল ও পৌন:- 
পুন্য অর্থে ণিন্ হয়। 

ব্রত অর্থে স্থপ্ডিলে শেতে স্থপ্ডিল_-শী+* স্ স্বপ্তিলশায়ী 
শীল অর্থে ॥ সত্যং বদতি ইতি সত্য-বদ+ ইন --গত্যবাদী 
মনো হরতি ইতি মন্স_হ+ইন্_মনোহাবী 
অন্যাতুং শীলমস্ম ইতি অনু-_য1+ইন-অনুযায়ী 
পৌন'পুনযা অর্থে॥ পুনঃ পুনঃ কলহং করোতি ইতি_কল্হ--ক+ইন্ 

কলহকারী | াপ্' ২৮১, 
(গ) ভবিষ্তৎ কাল বুঝাইলে ভূ; ঘা দি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচে। 

ণিন্ হয়। 
ডু+৯ন্-্ভাবী (যাহা হইবে)। /+ জী (ে যাইবে )। 

স্থা+ইন্লস্থায়ী (যাহ! থাকিবে )। 

অনুশীলনী 
( ঘঞ, ক্তিন্, লট ( অনটু )' ণিনি) 

১ প্রথমা একবচনান্ত পদ গঠন কর £ 
আদ +ঘঞ, পঠ.1ঘঞ.+ চি+ঘঞ.+ হন্+ঘঞ. ভ1+ক্তিন্, যজ +ভ্তিন্, 

নম্+ক্কিন্, গ্লা+ক্কিন্ত বচ.1কিন্ দশ.+ মনট পা+অনট্, শর আনটঃ 
সৃজ.+ অনট, মন্ত্র +ণিন, অপ--রাধ+ইন্, পাপ-ক+ণিন্ | 
২, সংস্কতে অন্রবাদ কর £ 

(ক) ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ,রার্ে 'অহায়" 'কলান্তি নাই।, 
বিচিত্র এই বিশ্বসৃ্টি। গুণীজনের দর্শন সকলেরই কাম্য । হদ্ধপান সাস্থ্যকর। 
অপরাধীরা দণ্ড পাইবে। সত্যবাদী সকলে শ্রদ্ধাভাজন। গুণী ধরা” 
গুণগ্রাহীও ধন্য । 

(খ) 8178 & 50116. 19100101178  10/218 19 ৪ 191693419. 

শা8561117)0 18 2 70811 07 6৫710201010, 4৯ 1191 19 152590-৮9 211. 

[176 17110150018 2176 81] 10610, 1২0811 15 ৪ %0০0 17810. 

[011110106 1100015 ৮7291 19 ৫2118610615. 4 29090 98110 19 ৪ 

£0০00 ৮6৪,101). 
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তদ্ধিত প্রত্যয় 
91700170/৯1% 97 771715 

১৮৪, শব্ের উত্তব যে-সকল প্রতায় যুক্ত হয় উহার্দিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় 
বলে। “তদ্ধিত” এইরূপ নামকরণের বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। 
তদ+হিত-্তদ্দিত। তেভাঃ প্রসিদ্ধেভাঃ প্রয়োগে হিতাঃ “তদ্ধিতাঃ2 | 
বিশিষ্ট প্রয়োগ অতিক্রম করিষা ইহারা প্রযুক্ত হয় না-_নামকরণটিতে এরূপ 
ইঙ্গিত কবিয়াছে। “মত ইএঃ, এই সূত্রের অর্থ-_মপত্া অর্থে অকারান্ত 
শব্দের উত্তব এ. প্রতায় হঈবে। কিন্তু যেকোন অ-কারাস্ত শব্দের উত্তরই 
ইহা যুক্ত হইবে না। যে-সব ক্ষেত্রে ইহ। শিষ্ট প্রয়োগসম্মত, শুধু সেই-সব 
ক্ষেত্রেই ইহ বিহিত | 

তদ্ধিত প্রত্যয যোগে শব্দেব অর্থান্তব ঘটাইয়া! নৃতন শব্দ গঠিত হয। 
ভাষাবাবগাবে ইহার অতান্ত গুকত্ব। নান! অর্থে শব্দেব সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় 
মুক্ত হয়। নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ-ানর্দেশ অনুযায়ী কয়েকটি তদ্ধিত প্রতায় 
আলোচিত হইতেছে। 

ভন্রপ.-ভমপ, 
( তর-তম) 

১৮৫, বিশেষণের তারতমা বুঝাইতে তবপ. (তর) ও তমপ. (তম) 

এই দুইটি প্রতায় ব্যবহৃত হয়। তারতম] শব্দটি এই তর" ও “তম; প্রতায় 
দ্ুইটিকে একত্র করিয়া এবং তাহার সহিত “য” এই তদ্িত প্রতায় যোগ করিয়া 
গঠিত হইয়াছে_-তরতম+4য সতারতমা । 

১৮৬, ছুইয়েব মধ্যে উৎকর্ণ বা অপকর্ষ বুঝাইলে “তরপশ এবং বছুব মধ্যে 
উৎকর্প বা অপকর্ণ বুঝাইলে “তমপ,” প্রতায় হয়। 

পটু 1 তর. পটুতরঃ পটু +তম-পটুতম। 
১৮৭, তরপত, ও তমপ, প্রতায়াস্ত শব্ধ বিশেষণ, প্রয়োগের সময় 

পুংলিঙ্গে ইহা “নর' শবে ন্যায় এবং ক্লীবণিজে “ফল? শের ন্যায় এবং 
স্ত্রীলিঙ্গে “লতা শব্দের ন্যায় হইবে। যেমন; 

রামাৎ পটুতরঃ শ্যামঃ (রাম হইতে শ্যাম অধিক পটু )। লীলায়াঃ পটুতরা 
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মাধবী (লীল! হইতে মাধবী পটু )। ফলয়োঃ ইদং মিম্টতরম্ (দুইটি ফলের 
মধে। ইহা অধিক মিষ্ট )। পর্তানাং হিমালয়: বৃহত্ম:ং (পবতের মধো 

হিমালয়ই বুহন্তম )। . ভাবতে গঞ্জ নদীনাং "খতম! (ভারতে গঙ্গ। নদী- 
গুলির মধ্য সর্বাপেক্ষ। দীর্ঘ)। ব্রয়াণাং ফলানাম্ ইদমেব মিষ্টতমম্ (তিনটি 
ফলের মধ্যে এইটিই মিষ্টতম )। 

পটু 
গুক 

৫ 
দীর্ঘ 
স্ব 

ক্ষিপ্র 
দঢ 

মহ 
কুশ 

শ্থিব 
প্রিয় 

তরপ, ্ 

পটুতর 

গুরুতব 

লঘুতর 
দীর্ঘতর 
হৃম্বতর 

ক্ষিপ্রতব 

দৃচতর 
মুহ্রতব 

কৃশতর 
স্থিরতব 
প্রিয়তর 

ঈয্রন্ুন্-ইউন্ 

তরপ ও তমপ  প্রত্যক্সাস্ত কয়েকটি শব্দ 

তমপ. 
পট্টুতম 
গুরুতম 

লদ্ুতম 

দীর্ঘতম 

হৃম্বতম 

ক্ষিপ্রতম 
দচ্তম 

মুহতম 

কুশতম 
স্থিরতম 
প্রিয়তম 

১৮৮ বিশেষণের অভিশায়নে ছুয়ের মধ্য তুলনা! বুঝ ইতে যেমন “তরপ 
হয় তেমনি হয় '“ঈয়স্ আবাব দুইয়েব অধিক বাক্তি বা বস্তব মধ্যে তুলনা 
বুঝাইতে যেমন “তমপ” হয় তেমনি হয় “ইষ্টন্ঃ|১ 

ঈয়স্" প্রতায়াস্ত শব্দ £ 
১* পুংলিঙ্গে “লঘীয়স্* শবের ন্যায় । 
৬ 

৩, 

ক্লীবলিজে পয়স্” শব্দের ন্যায়। 
স্ত্রীলিঙ্গে (ঈপ, প্রততায় যোগ কবিয়া ) “নদী” শবের ন্যায় | 

১, দ্বিবচন বিভজ্যোপপদে তববীষননৌ (81৩,৫৭) 

অতিশীযনে তমবিষ্ঠনৌ (৫151৫) 



২২৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

প্রয়োগ £ রামঃ শ্টামাৎ বলীয়ান্। 

মম মিত্রম্ রাঁমাৎ বলীয়্ঃ | 
ধনাৎ বিদ্যা বলীয়সী | 

হষ্ঠন্” প্রতায়ান্ত শব্দ £ 
১* পুংলিঙ্গে “নর” শবের ন্যায় । 
২. ক্লীবলিঙ্গে ফল” শবের ন্যায় । 
৩. স্ত্রীলিঙ্গে লতা” শবের ন্যায়, 

প্রয়োগ 

কবিষু কালিদাসঃ শ্রেক্ঠঃ। এতাসু কন্ঠাসু মালতী জ্যেষ্ঠা। যশে! বিভং 
জ্ঞানম্ ইত্যেতেষু জ্ঞানং হি শ্রেষ্ঠম্। 

কতিপত্ব ঈয়স্ ও ইন্ঠন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ 

মূল শব্দ পরিবতিত রূপ ঈয়সুন্ ইষ্ঠন্ 
(211101615০) (985100$5) (00121021201 ৮০) (91991198116) 

ৃ কণ কণীমস্ কণিষ্ঠ 
অল্প 116616, 5০5 রঃ ঠা রী 

উরু 19786 বর বরীযস্ ববিষ্ঠ 

কৃশ চা] ক্রুশ ক্রুণীয়স্ ক্রশিষ্ঠ 
ক্ষিগ্র 08101 ক্ষেপ ক্ষেগীয়স্ ক্ষেপিষ্ঠ 
কুদ্র 80)811, 11621) ক্ষো৭দ ক্ষোদীয়স্ ক্ষেদিয 
গুরু 158৬ গর গরীয়স্ গবিষ্ঠ 

তৃপ, ০01067 ত্রপ ত্রপীষস্ ্রপিষ্ঠ 
দীর্ঘ 10178 দ্রাঘ দ্রাঘীষস্ দ্রাথিষ্ঠ 
দূর 015081 দব দবীযূস্ দবিষ্ঠ 

দৃঢ় হিট) দ্রচ দ্রটায়স্ ্রটিষ্ঠ 
পৃথু 1218০ প্রথ প্রথীয়স্ প্রথিষ্ঠ 
প্রশস্য ০%:০5110171 শ্র শ্রেয়স্ শ্রেষ্ঠ 

প্রিয় ৫621 প্র প্রেয়স্ প্রেষ্ঠ 
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মূল শব্দ পরিবতিত রূপ  ঈয়সুন্ ইষঠন্ 
(15117016156) (৯০০৪৫০৮০০) (001010218056) (901011801৬6) 

বলবৎ 80:0108 বল বলীয়স্ বলিষ্ঠ 
বনু 10819, 10001 ভূ ভূয়স্ ভূথিষ্ঠ 

মৃদু ৪০1 অদ অদীয়স্ অদিষ্ট 

হস লি আগ | কা 
যব যবীয়স্ যবিষ্ট 

না ্ বর্ম বর্ষায়স্ বধিষ্ঠ 
জ্য জ্যায়স্ জোট 

সাধু ৪০০৫ সাধ সাধীয়স্ সাধিষ্ঠ 
স্থির গা) ্ স্থেয়স্ ষ্ঠ 
স্কুল 87০5৪, 9115 স্ব স্থবীয়স্ স্থবিষ্ঠ 
হু 90০1 হ্স হরসীয়স্ -. জসিষ্ঠ 

অণ 

১৮৯. বিভিন্ন অর্থে অণ. প্রতায় হয়। অপ. এর “অ+ থাকে, অণ. প্রত্যয় 
হইলে পূর্বয্বরের বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ অ ৯আ, ই, ঈ-”এ, উ, উ১ও' খ১আরু 
স্বরের এইবপ পরিবর্তন হয়। 

১। অপতা অর্থে ॥ 
শিবস্য অপতাং পুমান্ ইতি শৈবঃ (শিব বণ) এইরূপ, ককুৎস্থ + অপ, 

_কাকুৎস্থঃ, ইল1+অণ-এঁলঃ, সুমিত্র।+ মণ১-পৌমিত্রঃ১ পুথা+অণ, 
-সপার্থ:। 

২। তাহার দ্বার! উক্ত ( তেন প্রোক্তম্ ) এই অর্থে। 
মন্ননা প্রোক্তম্-মানবম্ (মহ্+অণ, ) এইবূপ, পতঞ্জলি+-অণ... 

পাতজলম্ 

৩৭ তত্য সমূহঃ অর্থাৎ তাহার সমূহ এই অর্থে । 
ভিক্ষাণাং সমূহঃ ভৈক্ষম্ (ভিক্ষা+ঘণ২) এইরূপ, অঙ্গার 4 অণ্ 

আঙ্গারমূ। 
১৫ 
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৪। “তত্রভবঃ* অর্থাৎ তথায় জাত অর্থে । 
মথুরায়াং ভবঃ ইতি মাথুরঃ ( মথুর1+ অণ.) এইরূপ, কলিঙ্গ1+অণ্ 

কালিঙ্গঃ নগর +অণ-ননাগরঃ। 

৫ ত্য ইদম্ অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় অর্থে | 
বিষ্রোরিদম্ ইতি বৈষ্তবম্ ( বিষ্ুর+অপ২) এইক্প, শিব+-অপ, - শৈবম্? 

দেব+অণ. -দৈবমূ, শরীর+অণ -শারীরমূ। 
৬। “তস্য বিকারঃ১ অর্থাৎ তাহার বিকার এই অর্থে ॥ 
সুবর্ণস্য বিকারঃ ইতি সৌবর্ণঃ (সুবর্ণ+অণ, ) এইরূপ; দারু+অণ.-” 

দারবঃ, পয়ঃ + অণ, পায়সঃ তিল ++ অপ. -€ৈলম্। 

৭| স্বার্থে অর্থাৎ অর্থের পথিবর্তন ন! ঘটাইয়া ॥ 
বন্ধুরেব ইতি বান্ধব: (বন্ধু+অণ্ ) এইরূপ, চোর +অণ.-চৌরঃঃ রক্ষঃ+ 

অণ রাক্ষস: । 

৮| “তস্য ভাবঃঃ অর্থ।ৎ তাহার ভাব এই অর্থে ॥ 
শুচের্ভাবঃ ইতি শৌচম্ (শুচি+অণ.) এইরূপ, মুনি+অণ ৮ মৌনম্, 

নিপুণ+অণ্ -্নৈপুণম্চ কুশল+ অণ২কৌশলম্। 

ছ€তঈয়) 

১৯০. বিভিন্ন অর্থে প্রাতিপদিকেব উত্তর ছ-প্রত্যয় হয় । 
১। তেন প্রোজ্ম্। 
মন্ননা প্রোক্তম-মানবীয়ম্ (মানবীয়) এইবপ, জৈমিনি+অণ্স 

জৈমিনীয়ম্। 
২। তত্রভব | 
জিহ্বামুলে ভবম্--জিহ্বামুলীয়ম্ ( জিহ্বামূল4+১ছ ) 
৩। তস্যেদম্ অর্থে॥ 
জলস্যেদম ইতি জলীয়ম্ ( জল+ছ ) এইরূপ, বায়ু+ছ-বায়বীয়ম্, অস্মদ্ 

+ছ-অন্মদীয়ম্। 
৪। তন্মৈহিতম্ঃ যজ্ঞায় হিতম্স্যত্তীয়ম্ 
&। অধিকৃত্য কৃতম্£ বাকাং পদঞ্চ অধিকৃত) কৃতম্_বাকাপদীয়ম্ 

(বাক্যপদ+ছ ) এইরূপ, কিরাতার্ভুন+-ছ . কিরাতার্জুনীয়ম্। 
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তল € ভা) 
১৯১, 

১, তস্য ভাবঃ অর্থাৎ তাহার ভাব এই অর্থ ? 
ভীরোর্ভাবঃ- ভীরুতা (ভীক+তল্) 
এইরূপ, চপল+-তল্-চপলতা । মধুর1তল্-যধুরতা। নাস্তিক+ 

তল্-নাস্তিকত!। অলস +তল্.* অলসতা । 
২* ম্বার্থে॥ দেব এব- দেবতা (দেব+তল্) 
তল্ প্রতায়ান্ত শব্ধ স্ত্রীলিঙ্গ এবং “লতা” শবের ন্যায় । 

ইমমন্নিচ, 
১৯২, তস্য ভাবঃ অর্থাৎ তাহাব ভাব, এই অর্থে নীল প্রভৃতি প্রতি- 

পদ্দিকের উত্তব “ইমনিচ, হয়। ইমনিচ-এর “ইমন্ঃ থাঁকে। ইমশিচ, 
প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। নীলষ্য ভাবঃ ইতি শীলিমন্্নীলিমা € ১মা, 
এক বচনে )। 

ইমনিচ, প্রতায়াস্ত কয়েকটি শব্দ ( প্রথম।স্ত পদ) 
জড-+-ইমনিচ._জডিমা, রক্ত+ইমনিচ.রক্তিমা+ সুদ্র7+ ইমনিচ. » আদিম 

(মৃৃতা ), দৃঢ় +ইমশিচ১-দ্রটিমাঃ গুরু1+ইমনিচ.-গরিমা, দীর্ঘ+ইমশিচ, 
স্দ্রাঘিমা, বহু +হমনিচ, »ভূম|» মহৎ17ইমনিচ২মহিমাঃ অ৭ু+ইমনিচ. 
অণিমা; লঘু+ইমশিচ.--লঘিমা, গুক+ইমনিচ.-গরিমা, প্রিয়+ ইমনিচল 
প্রেম!, প্রেম (ক্লীব )। 

প্রভাতসূর্ধস্য রক্তিম! রমণীয়:। মহাপুরুষচরিত্রে অদিম! দ্রড়িমা চ 
যুগপভি্ঠতঃ। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। অধোহ্ধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা 
নোপচীয়তে ? 

মক্তুপ, 

১৯৩, “তৎ অস্য অস্তি ও “তৎ অস্মিন অস্তি? অর্থাৎ “তাহ! ইহার আছে; 
এবং “তাহা ইহাতে আছে" এই অর্থে প্রাতিপদ্িকের উত্তর “মতুপ,, প্রতায় হুয়। 
মতুপের “মত? থাকে । পুংলিঙ্গে 'শ্রীমৎ' শব্দের ন্যায় এবং ক্লীবলিঙ্গে “মহৎ” 
শবের ন্যায়। ভ্ত্রীলিঙ্গে ( ঈপ, প্রতায় যোগ করিয় ) “নদী” শবের ন্যুয়। 

বৃদ্ধিস্যু অস্তি-বুদ্ধিমান্ (পুং)বন্ধুঃ। পিতা অস্য অস্তি-পিতৃমৎ (ক্লী) 
মে মিত্রম্। বুদ্ধিরস্যাঃ অন্তি স বুদ্ধিমতী (স্ত্রীলিঙ্গ ) বালিকা। 
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এইক্সপ, অংশ+মতুপ,-অংশুমান্ (সূর্যঃ)।  ধী+মতুপ,শ ধীমান্ 
(বালকঃ )। শ্রী+মতুপ, -শ্রীমান্ (নরঃ )। 

অ (-আ1) বর্ণান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর মতুপের “ম্* বু হয়। 
জ্ঞান + মতুপ-জ্ঞানবান্ (নরঃ)। বলশঁমতুপ্-বলবান্ (মন্লঃ)। 

বিদ্যা +যতুপ.-বিগ্াবান্ (ব্রাহ্গণঃ )। প্রজ্ঞা + মতুপ. ্ প্রজ্ঞাবান্ গেক্ন্যাসী)। 
উদক+-মতুপ, -উদকবান্ ( ঘটঃ )১। 

যে-দকল প্রাতিপদিকের অস্তে স্পর্শবর্ণ থাকে তাহাদের উত্তর প্রযুক্ত 
মতুপের “ম্: স্থানে এব? হয়। 

তডিৎ+মতুপ-তভিত্বান্ €গর্জতি)। জম্পদ7মতুপ২-সম্পদ্ধান্ (নরঃ)। 
রাজন্+মতুপ.-রাজবান্ (দেশঃ )২৭। 

যেসকল প্রাতিপদিকের অন্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণে অ-আ কিংবা ম্ থাকে 
উহাদের উত্তর প্রযুক্ত মতুপ.-এর “ম্” “ব্” হয়। 

ভাস্+-মতুপ, »ভাস্বান্ (সূর্ধঃ)। লক্ষমী+ মতুপ, -্লক্ষ্মীবান্ (নরঃ)। 
শমী7+মতুপ,-৮শমীবৎ (অরণাম্ )। 

যবাদি প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত “ম*স্থানে “ব* হয় না, যবমান্,গরুত্মান্, 
ভূমিমান্, কৃমিমান্ ইত্যাদি । 

সয়ট 
১৯৪. ১। তস্য বিকাবঃ অর্থাৎ তাহার বিকাক_-এই অর্থে প্রাতি- 

পিকের উত্তর ময়টু হয়। মযট্-এর “ময়? থাকে ট্ ইৎহ্য। 
ষর্ণস্য বিকারঃ--স্বর্ণময়ঃ, অর্ণ 4ময়ট | এইবপ--মৃৎ+ময়টু-মৃন্মগ্ঃ ( মটঃ) 

হিরণ্য ( স্বর্ণ )1 ময়ট-হিরপ্ময়ম (পাত্রম্ )-_নিপাতনে 
২। ব্যাপ্ডি-অর্থে॥ জলেন ব্যাপ্ত ইতি জলময়ম্ (জল+ ময়ট্) জগৎ। 

ধূম+ময়ট্-্ধৃমমষম্ ( গৃহম্) 
৩। সংসর্গ-অর্থে। তিলেন সংসৃউম্» তিলময়ম্ (তিল+-ময়ট্) তর্পণমূ। 

এইরূপ-_স্বৃত 4 ময়ট্ - দ্বৃতময়ম্ ব্যঞ্জনমূ্ 
৪। অপৃথক্ ভাব-অর্থে। বিঞ্চোঃ অপৃথগভূতম্-বিষুময়ম (জগৎ) 

এইবূপ বাকৃ+ময়ট-বাজ্বয়ম্ ( শাস্তরম্ ); 
চিৎ+ ময়ট্ - চিন্ময়ঃ পুরুষঃ) চিম্ময়ী জননী । 

১. সমুদ্র অর্থে “উদন্বান্* শব নিপাতনে সিদ্ধ । 
২, উত্তম বাজ! যেখানে এই অর্থে “বাজন্বান' পদ নিপাতনে সিদ্ধ । 
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&| পুরীষ অর্থে | পুরীষ অর্থে গো”-এর সহিত ময়ট হয়। গো: 
পুবীষম্ ইতি গোময়ম্ (গে14ময়ট )-গোবর | 

অনুশীলনী 
১, ঈয়স্ ও ইঠ্ প্রতায় যোগ করিষ। প্রাতিপদিক গঠশ কর ; 
অস্ভিক, যুবনূ, প্রশস্ম, বৃদ্ধ, দৃঢ' স্থির, স্থল, দূর ও প্রিয়। 
২* তরপ. ও তমপ, প্রত্যয়যোগে প্রাতিপদ্দিক গঠন কর £ 
মহত, প্রিয় উচ্চ, গুণিন্; খর । 

৩: শিয়লিখিত প্রকৃতি-প্রতায়যোগে গঠিত প্রাতিপদিকগুলি কি? 
দীর্ঘ +-ইষ্ট, সুমিত্র/+ইঞ, খজু + অন্? ত€+ছ; সৎ+ত।, গুরু+ ইমনিচ, 

প্রত + মতুপ,, ধী+মতুপও বিছ্বাৎ+ মতুপ্*জল+ময়টু। 
৪. এক কথায় পরিণত কব £ 
অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন পটুঃ, ইয়মেষাম অতিশয়েন প্রশস্যা, অয়ম্ 

অনয়োঃ অতিশয়েন লু, মহতে। ভাবঃ) শ্রীরস্তি ঘসা সঃঃ অন্ধকারেণ ব্যাপ্রমূ, 
কুশলস্য ভাবঃ, বহোর্ভাবঃ | 

&* অশ্ুদ্ধি সংশোধন কর £ 
হিবণ্যময়মিদং পাত্রমূ, লক্ষ্মীমন্তঃ এতে বালকা:, শ্রেণ্যাঃ ক্ষুপ্রিষ্ঠঃ বালকঃ 

রোদিতি, অপর1 দেবস্য মহিমা; পর্বতস্য মহৎ উচ্চতা, ধীমন্ মম মিত্রম্। 
৬. স্তুলাক্ষব শব্াংশে তদ্ধিতাস্তপদ বাবহাব করিয়! সংস্কতে অন্থুবাদ কর : 
বামেব প্রচুর অর্থ আছে, শ্যামেব আরও-প্রচুর অর্থ আছে। সে আমার 

লনায় বেশি বলবান। দশরথের পুত্র রামচন্দ্র রাণ বধ করিয়াছিলেন । 
যাহার বুদ্ধি আছে তাহাব বলও আছে। বজনী তমস। দ্বার ব্যাপ্ত, 
তাহার দল-গত বল অধিক। | 
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১৯৫. কাহাকেও কোন কাধে নিযুক্ত ব| প্রবতিত করাকে “প্রেরণ” 
বলে। প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর পিচ হয়। পিচের প. ও চ. ইৎ, “ই” থাকে। 

ণিজন্ত ধাতু স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া গণ্য হয় এবং লট্, লোট্, লঙ ও 
বিধিলিঙ.-এ ইহার ভখাদ্গণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হয়। 

ণিজস্ত ধাতু উভয়পদী | 
ণিচ্ হইলে (১) অস্তাস্বরের বৃদ্ধি হ্য়। 
ক+ই- +%কারি (কৃ২কার্), শ্রু+ই- +শ্রাবি (শ্রুসশ্রো ) 
(২) উপধ! অ-কারের বৃদ্ধি হ্য়। 
বহু +ই- %বাহি (ব-স্বা), পচ+ই-- %পাচি (পস্পা ) 
(৩) উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। 
সিচ.1ই. %সেচি (দিসে), ছ্ুহ+ই- %দোহি (ছুদে।) 
(৪) নম্, গম্, রম্ ইত্যাদি অমন্ত ধাতুতে ও ঘট্, ব্থ. ইত্যাদি ধাতুতে 

অন্তা্রের ও উপধ1 অকাবের বৃদ্ধি হয় না। 

গম্1+ই- %গমি+ নম+ই- %নমি, রম1+ই- ৮%রমি, ঘট1+ই- ঘটি, 
বাথ 4ই.- /ব্যথি, জন্1+ই-" »জনি। 

১৯৬. ণিজন্ত ধাতুজ ক্রিয়ার কর্তাকে প্রযোজক কর্তা বা হেতুকর্তা 
বলে এবং এই প্রযোজক কর্তা যাহাকে প্রবর্তিত করে তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা 
বলে এবং ইহাতে সাধারণত তৃতীয়! বিভক্তি হুয়। 

অণিজন্ত-_ভূত্যঃ অন্নং পচতি। ণিজন্ত- প্রভূঃ ভূত্যেন অন্নং পাচয়তি । 
অণিজস্ত-_রামঃ অযোধ্যাং ত্যজতি | ণিজস্ত-_কৈকেয়ী রামেণ অযোধ্যাং 

ত্যাজয়তি । 

১৯৭, গমনার্থক, বোধার্থক, ভোজনার্থক, শব্দকর্মক (শব্দাত্বক বেদাদি 
গ্রন্থ যাহার কর্ম) ও অকর্মক ধাতুর প্রযোজ্য কর্তায় কর্মকারক হয় এবং 
উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয় । 
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গ্মনার্থক 
অণিজস্ত-_ভূত্যঃ গৃহং গচ্ছতি। ণিজস্ত--প্রভুঃ ভূত্যং গৃহং গময়তি | 
বাতিক্রম ঃ গমনার্থে প্রযুক্ত হইলেও “নী” ও “বহ্» ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার 

কর্মত্ব হইবে না। ছাত্রেণ পুস্তকং নায়য়তি, ভূঙ্েষন ঠারং বাহয়তি। 

বোধার্থক 
অণিজস্ত-_ শিষ্ঠে। ধর্মং বুধাতে। পিজন্ত-_গুকঃ শি্তুং ধর্মং বোধয়তি। 

ভোজনার্থক 
অণিজন্ত-_পুত্রঃ অন্নম্ অশ্নাতি। ণিজন্ত__মাঁত! পুর্রম্ অশ্মম্ আশয়তি। 
অণিজন্ত-_পুত্রঃ অন্নং ভূঙংক্তে। ণিষ্ত-_মাতা পুত্রম্ অন্নং ভোজয়তি। 
অদ্ ও খাদ্ ধাতুব প্রযোজ্য কর্তার কর্মত্ব হইবে না। 
মাতা বালকেন অন্নম আদয়তি খাদয়তি বা। হিংস! বুঝাইলেই ভন্গং 

ধাতুব প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া 5ইবে। অগিংসার্থে নহে । বলীবর্দান শস্যং 
ভক্ষয়তি ( ঠিংপায় গক দিয়! শ্রন্যের শঙ্য খাওযাইতেছে )। কিন্তু মান্তা পুত্রেণ 
অন্নং ভক্ষয়তি । 

শব্দকর্মক 
অণিজন্ত--শিষ্তো! বেদম অধীতে । ণিজন্ত--গুকঃ শিশ্তং বেদম্ অধ্যাপয়তি | 
অণিজস্ত- ছাত্র: পৃস্তকং পঠতি। ণিজন্ত__শিক্ষক: ছাত্রং পুশ্তকং পাঠয়তি। 

অকর্মক 

অণিজন্ত-_শিশুঃ শেতে । ণিজন্ত-_মাত1 শিশুং শায়য়তি । 
অণিজস্ত-_শিলুঃ হসতি । নিজন্ত_ মাতা শিশুং হাসয়তি। 

শব্দায, হে ও ক্রন্দ, ধাতু অকর্মক হইলেও ইঠাদের প্রযোজ্য কর্তায় 
দ্বিতীয়! হইবে ন।। 

মারণ্তঃ কীচকৈঃ শব্ধায়তি | রামঃ শ্যামেন হ্বায়য়তি। হরিঃ ভক্তেন 
ক্রুন্্য়তি। 

হয ও কৃ ধাতুর অণিজস্ত অবস্থার কর্তা ণিশ্রন্ত অবস্থায় বিকল্পে কর্মকারক 
হয়। 

অণিজস্ত--ভূতাঃ কটং হবতি। ণিজজ্ত-_স ভূত্োন ভূৃত্যং ব। কটং 
হারয়তি | 
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অণিজস্ত-_ভূতাঃ কার্ধং করোতি | ণিজন্ত--প্রভূঃ ভূত্যেন ভূত্যং বা 
কারধং কারয়তি। 

কতিপয় নিজন্ত ধাতুর লট্ প্রথম পুরুষের একবচন 

মূল ধাতু 
অন্ 
অশ্ 
অস্ বা ভূ 
আপ. 

প্রআপ্ 
ই 
অধি-ই 

ঝা 

২ 

গম্ 
গৈ 
গ্রহ 

অন 
সি 

জ্বল্ 

জাগু 

জি 

জ্ঞ 

0৪ 
দহ 

দ্র 

দশ, 

ন্ 
নশ 

ণিজস্ত ধাতু 
আদি 

আশি 

ভাবি 
আপি 

প্রাপি 

আপি 
অধাপি 
অপি 
কারি 

গমি 

গাপি 

গ্রাহি 
জনি 
জ্বলি; জালি 

জাগরি 

জাপি 

জীবি 
জ্ঞাপি 
দমি 
দাহি 

দাঁপি 
দি 
ধারি 
নমি 

নাশি 

লট্ প্রথম পুরুষ একবচন 

আদয়তি 

আশয়তি 

ভাবয়তি 
আপয়তি 
প্রাপয়তি 

আপয়তি 
অধ্যাপয়াতি 

অর্পয়তি 
কাবয়তি 
গময়তি 

গাপয়তি 

গ্রাহয়তি 
জনয়তি 

জ্বলয়তি; জালয়তি 
জাগরফতি 

জাপয়তি 

জীবয়তি 
জ্ঞাপয়তি; জ্ঞপয়তি 
দময়তি 

দাহয়তি 

দাঁপয়তি 
দর্শয়তি 
ধারয়তি 
নময়তি 
নাঁশয়তি 
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সূল ধাতু ণিজন্ত ধাতু লট্ প্রথম পুরুষ একবচন 
নী নায়ি নায়য়তি 
নৃৎ নতি নর্তয়তি 
পচ, পাচি পাচয়তি 
পঠ পাঠি পাঠয়তি 
পত্ পাতি পাতয়তি 

পা (রক্ষা করা) পালি পালয়তি 
পা (পান করা ) পায়ি পায়য়তি 
বুধ, বোধি বোধয়াতি 
বচ. বাচি বাচয়তি 

ভী ভীষি, ভাপি ভীপয়তে; ভাষয়তে, 
ভায়ি ভায়য়তি 

ভুজ ভোজি ভোজয়তি 
মু মারি মারয়তি 

যুজ, যোজি যোজয়তি 

রুহ, বোহি' রোপি বোহযতি, রোপয়তি 
শী শায়ি শায়য়তি 
স্তষ শোষি শোষয়তি 

শ্রু শ্রাবি এাবয়তি 
থা স্থাঁপি স্বাপয়তি 
হ্ন্ ঘাতি ঘাতয়তি 

হা হারি হারয়তি 
হে হবায়ি হবায়়তি 

প্রশ্োগ 

বিধিই সব কিছু ঘটান-_বিধিরেব সর্বং ঘটয়তি। সে ব্রাহ্মণ দ্বারা অন্ন 
পাক করিতেছে-_স ব্রাহ্মণেন অন্নং পাচয়তি । কৈকেয়ী রামকে অযোধ্যা 
ত্যাগ করাইয়াছিলেন- কৈকেয়ী রামেখ অযোপাম্ অত্যাজয়ৎ। মাতার 
নিজহত্তে পুত্রকে খাওয়ানো উচিত-_মাতা স্বহন্তেন পুত্রং ভোজয়েখ। সে 
মজার গল্প বলিয়া আমাদিগকে হাসাইতেছে_ম কৌতুককরাখানেন অস্মান্ 
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হাসয়তি | শিক্ষক ছাত্রকে দিয়া বই লওয়াইতেছেন-_ শিক্ষক: ছাত্রেশ পুষ্তকং 
নায়য়তি । চালক ঘোভাকে দিয়া গাড়ি টানাইতেছে-_চালকঃ অশ্বম্ শকটং 
বাহয়তি । মাতা শিশুকে চাদ দেখাইতেছেন_মাতা শিশুং চন্দ্রং দর্শয়তি | 
প্রভু ভূত্যকে দিয়! কুস্ত বহন করাইতেছেন-_প্রভুঃ ভূত্যেন ভূৃত্যং বা কুন্তং 
বাহুয়তি | 

অনুশীলনী 

১. নিয়লিখিত ধাতৃগুলির উত্তব পিচ যোগ করিয়। লট্ প্রথম পুরুষ 
একবচনের রূপ লিখ £ 

পচ, কু, গম্, ভূ, শর, দশ, গে, গ্রহ? নী। 

২. বাক্য প্রয়োগে অর্থগত পার্থকা দেখাও £ 
পায়য়তি__পালয়তি, ভায়য়তি- ভীষয়তে, রজয়তি_ রঞীয়তি | 
৩. এককথায় প্রকাশ কর £ 

পশ্যস্তং প্রেরয়তি, কুর্বস্তং প্রেরয়ামি, জায়মানং প্রেরয়স্তি, ভবন্তং প্রেরযামি, 
পিবন্তং প্রেবয়, গচ্ছন্ত প্রেরয়ঃ | ইঙ্গিত : গচ্ছন্তং প্রেরয়তি__গময়তি | ] 

৪. অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ 
স যষ্ট্যা ফলং পতয়তি | প্রভুঃ ভূত্যেন কার্ধং কারয়তি | শিশুন। পশ্ঠযয়তি 

চন্দ্রম । স ময়া গৃহং গময়তি। প্রভুঃ ভূত্যং ভারং বাহয়তি | 
৫₹* সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 

(ক) আমি রামকে পভাই। গৃহিণী দাসীকে দিষা গৃহকর্ম করান । 
তিনি ভূত্যকে দিয়া পুকুর হইতে জল আনাইলেন। তিনি মু রোগীকে 
বাচাইলেন। তিনি গাছটি কাঁটাইতেছেন। মাতা শিশুকে শয্যায় 
শোয়াইতেছেন। আমাকে ছবি দেখাও। “যখন তুমি গাওয়াও গান, তখন 
আমি গাই ।; 

(খ) ] ৮1111779100 1017) 00 01015 276 0289৫ 115 617৬201 10 
98175 [05 1090. ][ 179,065 1711) (8102 1115 10691, 2715 0০0% 

11000911760 [115 17092.0077799661 ০01 (19 17859, 1176 10001061 15 

16551105 161 06905. 775 080960. 1117) 0 ড/116 £. 16651. 
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বাচ্য ও বাচ্যাসতব 
৬0108 &ব0 ০74বওজ। 08 ৮0100 

১৯৮ ব্যুৎপত্ভিগতভাবে বাচ্য ও বক্তব্য সমার্থক । বাক্যের যে অবস্থায় 

ক্রিয়ার প্রধান বক্তব্য বা অভিধেয় বিষয কর্তা তাহাকে কর্তৃবাচ্য বলে। 
কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথম। বিভক্তি, কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং 

ক্রিয়াপদ কর্তার পুরুষ ও বচন অনুযায়ী হয়। 
ৃ বালক: গ্রস্থং পঠতি 

ঃ বালকাঃ গ্রন্থং পঠস্ঘি 
অহ্ম্ ্রন্থং  পঠামি 

" বং গ্রন্থং পঠসি। 
১৯৯, বাক্যেব যে-অবস্থায় ক্রিয়ার প্রধান বক্তব্য বা অভিধেয় বিষয় কর্ম 

তাহাকে কর্মবাঁচা বলে। 
কর্মবাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি, কর্মকারকে প্রথম! বিভক্তি এবং 

ক্রিয়। কর্মের ( পুরুষ ও বচন ) অনুযায়ী হয়। 
বালপকেন গ্রন্থঃ পঠ্যতে 
বালকেন গ্রগ্থাঃ পঠ্ান্তে 
ময়া ত্বং দৃশ্যসে 

২০০" বাক্যের যে-অবস্থায় ক্রিয়া নিজেই প্রধান বক্তব্য বা অভিধেয় 

হইয়। উঠে তাহাকে ভাববাচ্য বলে। (ভাব-ক্রিয়া ) ভাববাচো কর্ম 
থাকে না। কর্তৃকাবকে তৃতীয়! বিভক্তি হয় এবং সর্বদ! ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষের 
একবচন হয় । ৃ 

ময়! গম্যতে | তয়া স্থীয়তে। বালকৈঃ রুগ্ভতে । 
২০১, বাকোর যে-অবস্থায় কর্মই কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাভাকে 

কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। যে-আরব্ধ কর্ম এত নায়াসে সিদ্ধ হুয় যে? তাভ। যেন 
কর্তার অপেক্ষা না করিয়। স্বয়ংসম্পন্ন হইল বলিষ] মনে হয় তাহাকে কর্মকর্তা 
(কর্ম কর্তার ন্যায়, উপমিত কর্মধাবয় ) বলে। 

এই বাচ্যে কর্মকর্তায় প্রথম। এবং ক্রিয়৷ কর্মবাচোর ন্যায় গঠিত হইয় 
কর্মকর্তাকে অনুসরণ করে । 



২৩৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

ওদনঃ স্বয়মেব পচ্যতে (ভাত রান্না! হচ্ছে)। হীয়তে হি মতিস্তাত 
হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ ( হীনের সহিত থাকিলে মতিহীন হইয়া যায়)। তৃণানি 
ভূষিরুদং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা, এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিগ্যন্তে কদাচন 
(তৃণ, ভূমি, উদক এবং মধুর বাক্য সঙ্জনের গুহে এই চারিটি জিনিসের 
কখনও অভাব হয় না )। 

বাচ্যাম্তর 

২০২. বাচ্যান্তর বলিতে এক বাচ্য হইতে বাক্যের অপর বাচো ব্পাস্তর 
বুঝায়। কর্তৃবাচ্কে কর্মবাচ্যে অথবা কর্মবাচাকে কর্তৃবাচো রূপান্তর করা 
যায়। কর্মীন কর্তৃবাচাকে ভাববাচ্যে এবং ভাববাচাকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর 
করা যায। কর্মকর্তবাচাকে ভাববাচ্যে রূপান্তর কর চলে। 

কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্য 
কোন বাক্যকে কর্তৃবাচয হইতে কর্মবাঁচে। রূপান্তর করিতে হইলে 
১ কর্তৃপদে ও তাহার বিশেষণ থাকিলে এ বিশেষণে তৃতীয়! বিভক্তি 

হয়। 

২. কর্মপদে ও তাহার বিশেষণ থাকিলে এ বিশেষণে প্রথম! বিভক্তি 
হয়। 

৩. কর্মবাচ্যে ধাতু সর্বদা আত্মনেপদ হয়। লট্* লোট্, লঙ ও 
বিখিলিউ এই চারিটি কালের ধাতুব উত্তর যক্ (»-য)-এর আগম হয়। 
ক্রিয়াপদটি কর্মের পুরুষ ও বচন অনুসবণ করে । 

কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য 
স চন্দ্রং পশ্যতি তেন চন্দ্র: দৃশ্যতে 
বহুবঃ নরাঃ পূর্ণং চন্দ্রং পশ্যস্তি বহুতিঃ নবৈ: পূর্ণ: চন্তরঃ দৃশ্যতে 
অহং ত্বাং পশ্যামি ময় ত্বং দৃশ্যসে 
ত্বং মাং পশ্যসি তয় অহং দৃশ্যে 
বালকঃ গ্রস্থম অপঠৎ বালকেন গ্রন্থঃ অপঠ্যত 

(ত্বমূ) ইদং গৃহাশ (ত্বয়! ) ইদং গৃহ্যতাম্ 
সর্বে সদ্গ্রস্থম্ পঠেমুঃ সর্বেঃ সদ্গ্রস্থঃ পঠ্যেত 
পিতা! মাম আহ্বয়ৎ পত্র! অহম আহুয়ে 



বাচা ও বাচ্যাস্তর ২৩৭ 

কর্তবাচ্য কর্মবাচ্য 
মম বন্ধুঃ ইদং কার্ধম অকরোৎ মম বন্ধুন। ইদং কাধম্ অক্রিয়ত 
শিশুঃ দপ্ধং পিবতি শিশুন। দ্ং পীয়তে । 
ল্ট্ ও লিট্-এর ক্রিয়া থাকিলে কেবল আত্মনেপদ হয়, ধাতুব উত্তর 

য-আগম হয় না।১ 
স গ্রস্থং পঠিস্ততি তেন গ্রন্থঃ পঠিস্তে 
অহুং ভিক্ষুকায় বন্ত্রং দাস্যামি ময়! ডিক্ষুকায় বস্তং দাস্যতে 
স ইদং চকার তেন ইদং চক্রে 
রামঃ রাবণং জঘান বামেণ রাবণঃ জঘ্বে। 

২০৩, কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথম! বিভক্তি হইবে কিন্তু দুইটি কর্ম থাকিলে 
কোন্টিতে প্রথম! হইবে তাহ। এইবারে আলোচয। এ বিষয়ে শিয়মটি এই 
কারিকায় নিবদ্ধ আছে £ 

গৌণে কর্মশি দূহাদে: প্রধানে নীহকষবহম্। 
বিভক্তি; প্রথমা জ্ঞেয়া দ্বিতীয়! স্যাতদন্যতঃ | 

বাচ্যান্তরে দ্ুহাদি ( দ্বভ্ঃ যাঁচ,৯ পচ্+ দণ্ডও কুধ ও প্রচ্ছ,» চিঃ ত্ধ+ শাস্) জি, 
মন্থ্১ মুষ, ) ধাতুর গোৌণকর্মে প্রথম। বিভক্তি তয় এবং মুখ্যকর্মটি অপবিবততিত 
থাকে । ন্যাদি (নী-আদি) অর্থাৎ নী হা কৃষ, ও বহ্ ধাতুব মুখ্যকর্মে প্রথম! 
বিভক্তি হয় এবং গৌণ কর্মটি অপরিবতিত থাকে । 

দুহাদি 
কর্তৃবাচ্য £ গোপঃ গাং ( গৌণকর্ম ) ছপ্ধং (মুখ্যকর্ম ) দোদ্ধি। 
কর্মবাচ্য £ গোপেন গৌঃ দৃদ্ধং দুহাতে | 
কর্তৃবাচ্য : দরিদ্র: ধনিনং ( গৌণকর্ম ) ধনং ( মুখাকর্ম ) যাচতে | 
কর্মবাঁচা : দরিদ্রেণ ধনী ধনং যাচাতে | 
কর্তৃবাচ্য £ গুরুঃ শিল্কং ( গৌণকর্ম ) প্রশ্নং (মুখ্যকর্ম ) পুচ্ছতি । 
কর্জবাচা £ গুরুণ! শিষ্ঠুঃ প্রশ্নং পৃচ্ছাতে | 
কর্তৃবাচাঃ বালিকা বৃক্ষং ( গৌণকর্ম ) পুষ্পং (মুখ্যকর্ম ) চিনোতি । 
কর্মবাচা £ বালিকয়৷ বৃক্ষ পুষ্পং চীয়তে | 

১, গম্ ধাতুর লুটে কিছু প্রভেদ আছে। 
সঃ বিদ্যালয়ং গমিহ্ততি 
তেন বিল্লালযঃ গংস্যতে । 



২৩৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

কর্তৃবাচ্য £ গুরুঃ শিশ্যং ( গীণকর্ম ) ধর্মং (মৃখ্যকর্ম ) শাস্তি 
কর্মবাচায £ গুরুণা শিল্তঃ ধর্মং শিষ্যতে | 

হ্যাদি 
কর্বাচ/ £ বিপ্রঃ ছাগং (মুখ্যকর্ম ) গ্রামং (গোৌণকর্ম ) নয়তি | 
কর্মবাচ্য £ বিপ্রেশ ছাগঃ গ্রামং নীয়তে | 
কর্তৃবাচ্য ঃ বিপ্রঃ ছাগং গ্রামং কর্ধতি। 
কর্সবাচ্য £ বিপ্রেশ ছাগঃ গ্রামং কৃষ্যুতে | 
কর্তৃবাচ্য £ ভৃত্য: ভারং গ্রামং বহতি | 
কর্মবাচয £ ভৃতে/ন ভারঃ গ্রামম্ উহাতে | 
ণিজস্ত বোধার্থ, ভক্ষণার্থ ও শব্দকর্মক ধাতু দ্বিকর্ধক হয়। এই দ্বিকর্মক 

ধাতুর বাচ্যান্তরে যে-কোন একটিতে প্রথমা বিভক্তি হইতে পারে। অপরটি 
অপরিবন্তিত থাকে । 

কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য 
গুরুঃ শি্তযং ধর্মং বোধয়তি গুরুণ শি্তুঃ ধর্মং বোধ্যতে 

অথবা 

গুরুণ। শিশ্তং ধর্মঃ বোধ্যতে 

স বিপ্রম্ অন্নং ভোজয়তি তেন বিপ্রঃ অন্নং ভোজ্যতে 
অথবা 

তেন বিপ্রম্ অন্নং ভোজাতে 
শিক্ষক: ছাত্রান্ ব্যাকরণম্ অধ্যাপয়তি শিক্ষকেণ ছাত্রাঃ ব্যাকরণম্ অধ্যাপ্যস্তে 

অথবা 
শিক্ষকেণ ছাত্রান্ ব্যাকরণম্ 

অধ্যাপ্যতে । 

২০৪. কর্তৃবাচ্যে কত? বা ক্ুবতুনিষ্পন্ন পদকে কর্সবাচো পরিবতিত 
করিতে হইলে যে-ধাতুর উত্তর ক্ত বা ক্তবতু প্রতায় হয় তাহাতে ক্ত প্রত্যয় 
করিয়া উৎপন্ন পদটিকে উক্ত কর্মে বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়, 
জ-প্রত্যয়াস্ত পদটি উক্ত কর্মের লিঙ্গ বচন প্রাপ্ত হয়। 

কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য 
অহং তব পত্রং প্রাপ্তঃ ব৷ প্রাপ্তবান্ ময়া তব পত্রং প্রাপ্তম্ 

স গ্রন্থান্ অধীতবান্ তেন গ্রস্থাঃ অধীতাঃ 
মম পিতা মথুরাং গতঃ মম পিঙ্জ| মথুরা গতা। 
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কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য 
ব্যাধঃ ব্যাঘ্রৌ হুতবান্ ব্যাধেন বণাঘৌ হতো 
শিশবঃ চন্দ্রং দৃষ্টবস্তঃ শিশুভিঃ চা: দুষ্ট: 
সা] মিথা! উক্তবান্ তেন মিথা! উক্তম্ 

| অবায়ের বিশেষণ ক্লীবলিক্ত | 1 

কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন 
২০৫, কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাঁচো পবিবর্তন করিবার সময় কর্তৃুপদে 

তৃতীয় বিভক্তি যুক্ত হইবে, এবং ক্রিয়াপদটিতে লটু, লোটু, লঙ ও বিধিলিউ, 
এই চারিটি কালে ধাতুর উত্তর “ঘ” আগম হইবে, এবং ক্রিয়াপদটি আয্মনেপদে 
সর্বদা একবচনে প্রযুক্ত হুইবে। 

কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য 
অহ্ং গচ্ছামি ময় গমাতে 

বয়ম্ গচ্ছামঃ অস্মাভিঃ গমাতে 
তে শেরতে তৈঃ শযাতে 
বয়মঃ প্রীতাঃ ভবামঃ অস্মাভিঃ প্রীতৈঃ ভূয়তে। 

২০৬, জ্ত ও ক্তবতু প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদকে ভাববাচ্যে আনিতে হইলে 
্ত প্রতায়াস্ত করিয়া সর্বদাই ক্লীবলিঙ্গের একবচনাস্ত করিতে হয়। 

কর্তৃবাচ্য ভাববাচ্য 
তে উক্তবন্তঃ তৈরুক্তম্ 

সর্বে তত্র গতাঃ সবৈঃ তত্র গতম্ 
শিশুঃ শয়িতবান্ শিশুনা শয়িতম্ 
তৌ হসিতবন্তৌ . তাভ্যা ম্ হসিতম্। 

কর্ম-কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্য 
২০৭. কর্ম-কর্তৃবাচ্যকে পরিবন্তিত করিতে হুইলে ভাববাচে। পরিবতিত 

করিতে হয়। 
কর্ম-কর্তৃবাচ্য ভাববাচ্য 

বৃক্ষঃ ছিছ্ভতে বৃক্ষেণ ছিছ্ভতে 
ওদনং পচাতে ওদনেন পচ্যতে 

গ্রন্থিঃ ভিগ্ভতে গ্রন্থিন! ভিগ্ভাতে | 
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২০৮. কৃত্যপ্রত্যয় (তব্য অনীয় ইত্যাদি ) দ্বার! গঠিত পদকে কর্তৃবাচে 
পরিণত করিতে হুইলে যে-ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় সেই ধাতুর ল.ট্ ব' 
বিধিলিঙ. প্রয়োগ করিতে হয়। 

কর্মবাচ্য কর্তৃবাচ্য 
তেন সর্বং শ্রোতবাম্ সঃ সর্বং শ্রোস্ততি অথবা শুণুয়াঃ 
য়া গ্রন্থঃ পাঠাঃ বং গ্রন্থং পঠিষ্যসি অথবা পঠেঃ 
ময়া ইদং করণীয়ম্ অহ্ম্ ইদম্ কবিস্তামি অথবা কুর্যাম 

কয়েকটি ধাতুর কর্মবাঁচ্য ও ভাববাচ্যের রূপ 
€ লট্ প্রথম পুরুষ একবচন ) 

অস্ঃ ভূ ভূয়তে নী নীয়তে 
আপ, আপ্যতে পচ. পচ্যতে 

আস্ আস্যতে পঠ, পঠাযতে 

ই ঈয়তে পত্ পত্যতে 
অধি-ই অধীয়তে প] (পাঁন করা) পীয়তে 
ইষ, ইস্যুতে পা (পালন করা) পায়তে 
ঈক্ষ, ঈক্ষ্যতে পাল্ পাল্যতে 
কৃ ক্রিয়তে প্রচ্ছ, পৃচ্ছাতে 
খন্ খন্যতে ব্চ্ উচ্যতে 
গম গমাতে বদ উদ্যাতে 
ঠগ গীয়তে বপ্ উপ্যতে 

গ্রহ গৃহাতে বস্ বোস করা) উদ্ততে 

রা দ্রায়তে বস্ (পরিধান কবা) বস্যতে 
চি চীয়তে ভী ভীয়তে 

জন্ জন্যতে মন্ মন্মুতে 
জি জীয়তে মুচ মুচ্যতে 
জ্ঞা জ্ঞায়তে মব মিয়তে 
দন্শ, দশ্যতে যজ. ইজ্যতে 
দা দীয়তে যা যায়তে 

দশ, দৃশ্যতে যাচ, যাচ্যতে 

শন শম্যাতি রম রমাতে 



বাচা ও বাচ্যান্তর ২৪১ 

রঞ্জ, রঞ্জাতে মিচ, সিচাতে 
রুদ্ রুছ্াতে সৃজ, সুজ্যতে 
রুহ্ রুহাতে দেব, সেব্যতে 
ল্ভ, লভাতে ৬ সুয়তে 
লিখ, লিখাতে স্পরশ্ স্পৃশ্যতে 
শকৃ শকাতে স্বপ. সুপাতে 
শাস্ শিস্তাতে এ ক্মর্ধযতে 

শিক্ষ, শিক্ষ্যতে হ্ন্ হন্যুতে 
শী শযাতে হী হীয়তে 
শু শআায়তে হ হিয়তে 

্ প্রয়োগ 
বিডাল-কর্তৃক পক্ষিশাবকগুলি ভক্ষিত হইল-_বিডালেন পক্ষিশাবকা: 

ভক্ষিতাঃ। আমাকে একথা পূর্বে বল! হয় নাই-_নাঙং প্রাক ইদম উদ্তঃ | 
কাজটি এখনই করা হউক--কার্ধমধূনৈব ক্রিয়তাম্। তাহাকে একটি পুবস্কার 
দেওয| হইবে--তঠ্মৈ পুরস্কারঃ দাস্যতে । আমি অনেকেব দ্বাবা অগুরুদ্ধ 
হইয়াছি__বনুভিবহম্ অন্কদ্ধঃ| ছাত্রের উচিত শিক্ষককে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা 
কর1--ছাত্রেণ শিক্ষক: প্রশ্নং পৃচ্ছেত। আমাকে দিয়া এই কাধ সাধিত 
হইবে নাঁময়া এতৎ কার্ধং ন সাধনীয়ম। যদি অবশ্াই যাইতে হয় তাহাকে 
জানানো হউক-_যদি অ্ববশ্যমেব গন্ভবাম্, স বিজ্ঞাপাতাম। তোমাদের ছাই 
খাইতে হইবে যুক্মাভিঃ ভন্ম ভক্ষিতব্যম। ভিগ্ুকদেব কাপঙ দেওয়া 
হউক-_ভিক্ষুকেভাঃ বন্ত্রং দীয়তামূ। আমি বন্ধুরা আহুত হুইয়াছি__-অহং 
বন্ধুনা আহুতঃ | 

অনুশীলনী 
( বাচা পবিবর্তন ) 

১. বাচা কাহাকে বলে? বিভিন্ন বাচ্ের হ্ুইটি করিয়! উদাহরণ দ1ও | 
২. কর্তৃবাচাকে কর্মবাচ্য বা ভাববাচো পরিবর্তন করিবার নিয়ম 

উদ্বাহরণসহ আলোচনা কর। 
৩. কর্মকর্তৃবাচ্যের দুইটি বাকা লও, এবং উহাঁদিগকে ভাববাচ্যে 

বূপাস্তরিত কর । 

১৬ 
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৪. কর্মবাচ্য বা ভাববাচো পরিবর্তন কর : 
ত্বং বিহঙ্গান্ পশ্টসি। তে নদীং তরস্তি। যুয়ং কুত্র গচ্ছথ? ছাত্রাঃ 

গ্রস্থান্ অপঠন্। মম গীতম্ শ্রোস্কাতি মম বান্ধবঃ। বলিং যাচতে বসুধাম্। 
চৌরং রুণদ্ধি কারাগারম্। কুতত্ত্বং বিলম্বাদগচ্ছসি? দেব! নাহ্মপরাদ্ধঃ | 
কালে বর্বস্ত পর্জন্যাঃ । খলঃ করোতি ছুবত্তম। কীতিযস্য স জীবতি। সর্বঃ 
সর্বত্র নন্দতু। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। অহ্ং তম্ আহৃতবান্। সা গ্রস্থং 
পঠিতবতী | মম বান্ধবঃ দৃরান্মাম্ দৃষ্টবান্। ব্যাধাঃ স্গান্ হতবস্তঃ। তে 
হি নে! দিবস! গতাঃ। 

৫₹* কর্তবাচ্যে পূপাস্তরিত কর £ 
নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে £ “কর্মভির্ন স বধ্যতে”। “চাতুরর্্যং ময়া সৃষ্টম্?। 

জ্ঞাতমেতদ্ ভবদ্তিঃ। নর্দিতং বলীবর্দেন। গীতৈ হিয়ন্তে হগাঃ। তাভিঃ স। 
নাপিতকর্ম শিক্ষাপিতা। বিপ্রেণ গৌঃ হৃদ্ধং দুহাতে | 

৬. অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ | 
সর্বৈঃ সর্বং ন জানস্তি। তেন আলয়ঃ গতম্। তয়! পঠিতা গ্রন্থঃ | নদং 

দৃষ্টং মা | এততছৃত্তা জনন্যা মে। ভবানত্রৈব স্থীয়তাম্। খষয়ে দীয়তাং 
কন্যাম। ক্রোধং মা ক্রিয়তাম্ প্রভে। | 

৭. সংস্কতে অনুবাদ কর £ 
সে রহস্য জান! যায় না। দৃব হইতে তাহাকে দেখ! গেল না । তাহাকে 

একথ! বলা হয় নাই। রাজার হুত্তে তাহাকে সমর্পণ কর! হইল। গ্রন্থটি 
সকলেরই অবশ্ঠ পাঠা । 

৮* নিয়লিখিত ধাতুগুপির কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যে লট্ প্রথম পুকষ 
একবচনের রূপ লিখ £ 

গৈ, পা, নী, শী, শাস্ঃ গ্রহ, হুন্, প্রচ্ছ,, হেব” হুস্, উপ-বজ্্ প্রবচ | 



দশম পক্কলিতচ্ছদ 

কারক ভি 
(0০/৯57855 4৯১70 0৯ 926-874911645) 

২০৯. ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্ অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে 
তাহাকে কারক বলে। 

নৃপঃ তীর্থক্ষেত্রে কোষাৎ স্বহস্তেন দরিদ্রায় ধনং দদাতি। এই উদাহরণে 
“দদাতি' ( দেয় ) ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া কে দেয়' কি দেয় কি দিয়! দেয়, 
কাহাকে দেয়, কোথা হইতে দেয়, কোথায় দেয় ইত্যাদি প্রশ্্ের উত্তর 
যথাক্রমে “নৃপঃ* নং” “ষহন্তেন? “দরিদ্রাষ” 'কোষাৎ, এবং তীর্ঘক্ষেত্রে' | 
অতএব ইহারা সকলেই কারক। কারক ছয় প্রকার- কর্তা, কর্ম» করণ, 
সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকবণ। পূর্বের উদাহরণে “নৃপঃ' ইতাাদ্দি ছয়টি পদ 
যথাক্রমে কর্তা, কর্ম, করণ; সম্প্রদান অপাদান ও অপ্পিকরণ কারক । 

২১০. সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কাঁরক নভে, কারণ্ ক্রিয়ার সহিত ইহাদের 
অন্বয় হয় না। রাম, কুত্র তব ভ্রাত| তিষ্ঠতি ? (ব্রাম' তোমার ভাই কোথা 
থাকে?) এই বাক্যে “তিষ্ঠতি? (থাকে ) ক্রিয়াপদের সত সন্বোধনপদ 
“রাম” ও সম্বন্ধ পদ “তব” ইহাদের কোন অন্বয় নাই বলিয়া এই পদ দুইটি 
কারক নহে। 

সংখ্যাকাঁরকবোধক্ষিত্রী বিভক্তি 

২১১. যাহা দ্বাবা প্রাতিপদিকের সংখ্যা, কারক ও সন্বন্ধ প্রভৃতি বিশেষ 
অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে বিভক্তি বলে। 

ফলম্ পদের দ্বার একটি ফল, “ফলে' পদেব দ্বার! ছুইটি ফল এবং “ফলানি; 
পদের দ্বার ভ্রইয়ের অধিক ফলের প্রতীতি হয়। সেইরূপ “ফলেন* এবং 
“ফলাৎ, পদ দ্বার] বিভিন্ন কারকের প্রতীতি হয়। 

বিভক্তির ব্যবহার ত্রিবিধ £ 
কারকে-_বিহুগঃ কুজতি, স গ্রন্থং পঠতি, চক্ষুষ! পশ্যতি। 
বিশেষ বিশেষ শব্মযোগে- জ্ঞাঁনং বিনা, পুত্রেণ সহ, শিবাত্ব নমঃ। 
বিশেষ বিশেষ শবযোগে যে বিভক্তি হয় তাঙাকে উপপদ বিভক্তি বলে। 

বিশেষ বিশেষ অর্থে আনন্দেন নৃত্যতি ( ₹েতু অর্থে), জলায়্ গচ্ছতি 
€ নিমিতে )। 
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উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্ভিরলীয়সী 
২১২. উপপদ বিভক্তি অপেক্ষা কারকবিভক্তির বলই বেশি। অর্থাৎ 

একই স্থলে উপপদ বিভক্তি ও কারকবিভক্জির প্রয়োগ হইলে কারকবিভক্কতিই 
প্রযুক্ত হইবে; উপপদ বিভক্তি নহে । যথা__নারায়ণং নমস্করোতি। এস্থলে 
নমঃ শন্দযোগে চতুর্থী না হুইয়া কর্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্কি হইয়াছে। 

অনুশীলনী 
১ কারক কাহাকে বলে? কারক কল্প প্রকার? প্রতোকটির উদাহরণ 

দাও। 

২, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নহে কেন? 

৩, “উপপদবিভক্তে: কারক।বভক্ষিলীয়সী”?? এ উক্তিটি উদ্াহরণসহ 
বাথা। কর । 

প্রথম বিভ্ভভ্ভি 

স্বতন্ত্রঃ কর্তা (১৪1৫৪) 
২১৩, যে নিজে ক্রিযা সম্পাদন করে সে কঠ্কারক। কর্তৃকারকে 

প্রথম| বিভক্তি হয। বাঁলকঃ চন্দ্রং পশ্ঠতি | তে গ্রন্থ পঠস্তি। 

ততপ্রযোজকো হেতুম্চ € ১81৫৫) 
২১৪. যে বাক্তি কর্তা নয় প্রযোজক অর্থাৎ কর্তাকে কোন কার্ধ করিতে 

প্রবতিত করে তাহ] হেতুকর্ত। ব| প্রযোজক কর্ত।। তাহাতেও প্রথমা 
বিভক্তি হয়। প্রভুঃ পাচকেন অন্নং পাচয়তি (প্রভু পাঁচকদ্বারা অন্ন প্রস্তত 
করাইতেছেন )। 

প্রাতিপদিকার্থ-লিজপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা (২৩1৪৬) 
২১৫. প্রাতিপদিক বলিতে বিভদ্িশৃন্য পদ বুঝায়। বিভজিশূন্য 

হইলেও কোন শব্ধ উচ্চাবণ কবিলেই একটি অর্থবোধক হইয়া! থাকে । এই 
অর্থবোধই প্রাতিপদিকার্থ। প্রথম। বিভক্তিতে সেই অর্থটিই পবিস্ফুট হয়। 
'মাত্র? শবটি প্রাতিপদদিকার্থ প্রভৃতি প্রতোকটির সহিত যুক্ত হুইবে। অর্থাৎ 
প্রাতিপদ্দিকার্থমাত্রে প্রথম।, লিঙ্গমাত্রে প্রথম], পরিমাঁণমাত্রে প্রথমা ও বচন 

মাত্রে প্রথম! বিভক্তি | 
প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা উচ্চ, নীচৈঃ, কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ | 



কারক বিভক্তি ২৪& 

লিঙ্গমাত্রে প্রথমা___তট:ঃ তটা, তটম্। 
পরিমাপমাত্রে প্রথম ভ্রোণো ব্রীহিঃ [ একদ্বোপ ধান্য ] 
বচনমাত্রে প্রথমা এক, দঃ বহুবঃ। 
২১৬, উক্ত (অভিহিত ) কর্তায় এবং উঞ্চক্মে অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যের 

কর্তার এবং কর্মবাচ্যের কর্ধে এই সৃত্রদ্বারাই প্রথম! বিভক্তি হুইয়া থাকে । 
ইহাদের কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব অন্যের দ্বারা অভিহ্থিত হয় বলিয়া তখন কেবলমাত্র 
প্রাতিপদ্দিকার্থই থাকে। 

বালকঃ গ্রন্থং পঠতি এই বাকো তিপ. বিভক্তিপ্বাবাই কর্তৃুপদ উত্ত হইতেছে 
এইজন্য বাঁলকঃ এই উক্ত কর্তায় প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হইতেছে । এইরূপ 
বালকেন গ্রন্থঃ পঠাতে । এই বাকো দৃশ্যত ক্রিয়ার যক্ (য) ও আত্মনেপদ 
দ্বার কর্ম উক্ত বা অভিহিত হইতেছে, এইজন্য গ্রন্থঃ এই উক্তকর্মে প্রাতি- 
পদিকার্থে প্রথমা বিভক্তি হইতেছে। 

রূচিনিপাতেন অভিধানম্ 
২১৭, কখনও কখনও ইতি, সাম্প্রতম্ ও অসাম্প্রতম্ ইত্যাদি অব্যয় 

যোগে করৃপদ বা কর্মপদ অভিহিত বা উক্ত হয়। তাঁঙাতে প্রথম! বিভক্তি হুয়। 
দশরথ ইতি খ্যাতঃ নৃপতিবাসীৎ। তমহং রাম ইতি জানামি (তাহাকে 

আমি বাম বলি! জানি )। বদগ্ত/পর্শেতি চ তাং পুরাবিদঃ (পুবাবিদগশ 
তাহাকে অপর্ণ। বপিয়া অভিহিত করেন )। বিষবৃক্ষোহপি সংবর্ধ স্বয়ং 
ছেত্,মসাম্প্রতম্ (বিষবৃক্ষও নিজে সংবধিত বলিয়৷ নিঞ্জে ছেদন কর1 উচিত 
নহে )। 

“নাম” অবায়যোগে কর্ম অভিহিত হয় না। 
কন্যাং দশরথে| রাজ] শাস্তাং নাম বাজীজনৎ (রাজ! দশরথ শান্তা নামে 

কন্যার জন্ম দিয়াছিলেন। 

সন্বোধনে চ (২৩1৪৭) 

২১৮, অভিমুখীকৃত্য জ্ঞাপনং সম্বোধনম্ অর্থাৎ কাহাকে সম্মুখে রাখিয় 
বা উদ্দেশ্য করিয়া কিছু জানানোর নাম সপ্যোধন | সন্বোধনে প্রথম। 
বিভক্তি হয়। 

রাম! কুত্র গচ্ছসি ? (ওহে রাম, কোথায় যাইতেছ 1) হেঈশ! 

দরিত্রং রক্ষ (হে ঈশ্বর দরিদ্রকে রক্ষা কর )। 



২৪৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা! 

প্রশ্নোগ 
দ্শরথ নামে এক রাজ] ছিলেন- দশর থে। নাম রাঁজ। আমীৎ। প্রজারা 

রাজাকে পিতা] স্কলিয়া মনে করে-_প্রজাঃ রাজানং পিতেতি মন্যতে | হন 
দেবরাজ নামে খ্যাত- ইন্দ্র: দেবরাজ ইতি খাঁতঃ। কাহাদের দ্বারা পথ 
অবরুদ্ধ হইল-কৈঃ পস্থানঃ অবকুদ্ধাঃ। বইটি আমাব আগেই পড়া 
পুস্তকং পূর্মেব পঠিতম্ ময়া। ওঠো বন্ধু” আমি আসিয়াছি-_উত্তিষ্ঠ, বন্ধো+ 
আগতোহহম্। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ভরে_-অয়ি মাত 
স্তব দর্শনেন নম্বনং ন তৃপ/তি। 

অনুশীলনী 

১. উদাহরণসহ ব্যাখা! কর £ 
কিচ্চিশ্লিপাতেনাভিধানম্? | 
৯. স্থুলাক্ষর পদগুলিতে কেন প্রথম! বিভক্ি হইয়াছে লিখ £ 
(ক) ক্রমদমুং শারদ ইত্যবোধি সঃ। (খ) খষয়ে দীয়তাং কন্যা । 

(গ) জখে ত্রায়স্ব মাম । (ঘ) জাতগ্য হি ঞ্ুবো স্বৃভ্যুঃ। (ড) স। 
পরিচারিকয়! পাচয়তি ওদনম্। 

৩. সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ 
আমি তাহাকে রাম বলিয়া জানি। গোবিন্দ” কোথায় যাইতেছ ? 

শিশুরা হাসিতেছে। প্রভু ভূতোর দ্বারা কাজ করাইতেছেন। মানুষ 
মরণশীল। রাবণ রামচন্দ্র-কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় দিভ্ভভ্ভি 

কতুরীপ্িততমং কর্ম (১81৫০) 
২১৯. কর্তার যাহ! ঈপ্সিততম তাহার নাম কর্ম। অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়। 

দ্বারা যাহাকে সবাপেক্ষা মুখাভাবে পাইতে ইচ্ছা! করে তাহাই কর্মকারক।১ 

কর্মণি ছিতীয়। (২1৩1২) 
২২০, অনভিহিত বা অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়! বিভক্তি হয়। 

পপ | পাপ পপ শা সর পা পপ পপর চপ পা 

১. তথাযুক্তং চানীন্সি তম ১৪1৫০ 

ক্রিয়ান্বাব ব্যাপা হুইলে ঈপ্লিততমের ম্যায় অনীপ্লিতও কর্ম হয়। যথাঃ অন্নং বৃতুক্ষঃ 
কংকরমত্তি (ভাত খাইতে ইচ্ছুক হইয়া ক।কব খাইত্েছে ) গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং ম্পূশতি। 

এখানে কাকব বা তৃণ কর্তার ঈপ্পিততম ন1 হইলেও ক্রিয়াব্যাপ্য বলিয়| কর্ম হ্ইয্াছে। 



কারক বিভক্কি ২৪৭ 

বালকঃ চজ্জং পশ্যতি । শি্ঠঃ গুরুৎ সেবতে। 
অভিহিত বা উক্ত কর্ষে দ্বিতীয়! হয় না, প্রাতিপদিকার্থে প্রথম! হয় । 

বালকেন চজ্দঃ দৃশ্যতে | শিস্তেণ গুরুঃ সেবাতে। ূ 
পাণিনি বিভিন্নস্থলে কর্মত্বের নির্দেশ দিয়াছেন) তাহা আলোচিত 

হইতেছে। 

অকখিতঞ্চ (১৪1৫১) 
২২১. “অকথিত' শব্দের অর্থ এখানে অবিবক্ষিত বা যাহা! বলা অভিপ্রেত 

নহে। অপাদান প্রভৃতি কোন বিশেষ কারকের বিবক্ষা না থাকিলে দুহু. 

প্রভৃতি দ্বাদশটি এবং নী প্রভৃতি চারিটি ধাতুর কর্মের সহিত ঘনিষ্ভাবে 
যুক্ত অন্য কারক কর্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ কর্তকে অকথিত বা গৌণ 
কর্ম বলে। 

দুহাদি ধাতু-_দুহ, যাঁচ পচ, দণ্ড» রুধ _ প্রচ্ছ,, চি, ক শাস্, জি, 
মন্থৃ, মুষ.। 

ত্যাদি ধাতু- নী, হ+ কষ, বহ)২ 

প্রয়োগ 

গোপঃ গাং দুপ্ধং দোদ্ধি_-(গোয়ালা গোরু হইতে ছ্ুধ দোহন করিতেছে)। 
বামনঃ বলিং বসুধাঁং যাচতে (বামন বলির নিকট বসুধা যাগ করিতেছে )। 
পাঁচকঃ তওুলান্ ওদনং পচতি (পাঁচক চাউল হইতে ভাত রীধিতেছে )। 
রাজা চৌরং শতং দণ্য়তি (বাজা চোরকে একশত টাক। দণ্ড দ্িতেছেন )। 
বিচাবক: চৌবং কাবাগারং কণদ্ধি (বিচারক চোরকে কারাগারে আটক 

কবিতেছেন )। 'গুরুঃ ছাত্রং প্রশ্নং পচ্ছতি (গুক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন )। 'বালিকা! বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি (বালিকা রক্ষ ₹ইতে পুষ্প 
চয়ন কবিতেছে )। গুকঃ শিষ্ঠং ধর্মং ব্রবীতি (গুরু শিষ্ঠকে ধর্সকথা 
বলিতেছেন )। আচার্দঃ শিষ্তং ধর্ম শান্তি (আচার শিস্তকে ধর্ষোপদেশ 
দিতেছেন )। দেবদতঃ যজ্বদত্তং শতং জয়তি (দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের নিকট হইতে 
একশত টাকা জিতিতেছেন )। দেবগণঃ সমুদ্রমূ অযৃতং মথ।ঁতি €( দেবতারা 

২, দ্বিকর্মক ধাতুগুলি ছুইভা'গে পঠিহ হইযাছে। 
কর্মবাচো দুহাদি ধাতুব গোঁণকর্ম উক্ত হয়ু। আব ন্যাদি ধাতুব মুখ্য কর্ম উক্ত হয়। 
বাচা ও বাচ্যাস্যব দ্রষ্টবা। 



২৪৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক! 

সমুদ্র হইতে অমৃত মন্থন করিতেছেন )। চৌরঃ তং শতং মুফতি (চোর 
তাহার একশত টাকা চুরি করিতেছে )। 

বিপ্রঃ ছাগং গ্রামং নয়তি (বিপ্র ছাগকে গ্রামে লইয়া যাইতেছে )। 
বিপ্রঃ ছাগং গ্রামং হরতি (বিপ্র ছাগকে গ্রামে লইয়া যাইতেছে )। কর্ধকঃ 
ভূমিং শস্যং কর্ধতি (কৃষক ভূমিতে শস্য কর্ধণ করিতেছে )1 ভূত্যঃ গ্রামং 
ভারং বহতি (ভূত্য গ্রামে ভার বহিতেছে )। 

দ্িবঃ কর্ম চ (1818৩) 
২২২. দিব. ধাতুর করণকারক বিকল্পে কর্মসংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় । 
স অক্ষান্ দীব্যতি (পক্ষে স অক্ষৈঃ দীবাযতি ) সে পাশ! খেলিতেছে। 

অধিনীঙস্ছাসাং কর্ম (১1818৬)। 
২২৩. অধিপূর্বক শী স্থা; ও আস্ ধাতু আধার।কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 
শিশুঃ শয]াম অধিশেতে | মুনিঃ তপোবনমধিতিষ্ঠতি | সিংহঃ গিরি- 

গুহামধ্যান্তে। 

অভিনিবিশম্চ (১৪1৪৭) 
২২৪, অভি-নিপূর্বক বিশ, ধাতুর আধার কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 
সাধুঃ সন্মার্গমূ অভিনিবিশতে। 

উপান্বধ্যাঙ বস? (১৪1৪৮) 
২২৫. উপ, অনু অধি ও আ-পুর্বক বস্ ধাতুর আধার কর্মসংজ্ঞ। 

প্রাপ্ত হয়। 
স নগরম্ উপবসতি, অনুবসতি, অধিবসতি বা। 
অনাহার অর্থে উপ-পূর্বক বস ধাতুর অধিকরণ কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ন|। 

স'তীর্ঘে উপবসতি ( সে তীর্থে উপবাস করিতেছে )। 
ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বমেকত্বং নপুংসকত্বং চ 
২২৬. ক্রিয়াবিশেষণের কর্মত্ব হয় এবং দ্বিতীয়! বিভাক্তান্ত পদটি 

ব্লীবলিঙ্গের একবচন হয়। 
অশ্বঃ দ্রেচতং ধাবতি | বায়ু: ধীরং বহতি। 

কর্মভিন্নস্থলে 
কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে 
২২৭. অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালপরিমাণবাচক 



কারক বিভক্তি ২৪৯ 

(মাসাদি) ও অধ্বপরিমাঁপবাচক ( ক্রোশাদি ) শব্দের নি দ্বিতীয়! বিভক্তি 
হুয়। 

সমাসম্ অত্র তিষ্ঠতি। ক্রোশং গিরিজ্ি্টতি। 

অন্তরাস্তরেণ যুক্তে (২1৩1৪ ) 
২২৮* অন্তর] ও অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 
রামং শ্যামং চ অন্তরা নাস্তি বিরোধঃ কশ্চিং (রাম ও শ্যামের মধ্যে 

কোন বিরোধ নাই)। জ্ঞানম্ অন্তবেণ সুখম্ নাস্তি (জ্ঞান ব্যতীত 
সুখ নাই )। 

অভিতঃ-পরিতঃ-সমস্া-নিকষা-হা-প্রতিযোগেইপি 
২২৯, অভিতঃ ( সন্মুখে ), পরিতঃ (চাবিদিকে ) সময়া ( নিকটে), 

নিকষ। ( নিকটে ) হা (হায়, ধিক্) ও প্রতি শব্খেব যোগে দ্বিতীয়। বিভক্তি ২য়। 
গৃহমভিতঃ বৃক্ষঃ (বাড়ির সন্মুখেই রৃক্ষ)। পৃথিবীৎ পবিতঃ সমুদ্রাঃ 

(পৃথিবীর চতুদিকে সমুদ্র )। গৃহৎ সময়া বনমূ (গৃহ্থেব শিকটেই বন )। 
বনং নিকষা নদী (বনের নিকটেই নদী )| হা! পাপিনম্ (পাপীকে ধিক )। 
দ্রিদ্রেং প্রতি সদয়ো ভব ( দবিদ্রের প্রতি সদয় হও )। 

উভপর্বতসো: কার্ধা ধিগুপর্যাদদিষু ত্রিষু 
দ্বিতীয়াঘ্রেডিতাস্তেমু ততোহন্যত্রাপি দৃশ্যতে। 
২৩০, তস্ প্রতায়ান্ত উভয় ও সধ শব্দ যোগে, ( অর্থাৎ উভয়তঃ ও সর্বতঃ 

শব্দের যোগে ), ধিক্ শব্দের যোগে উপযুপিরি, অধ)ধি ও অ(ধোহপ:) শঝের 
যোগে এদপ্ডিন্ন (যাবৎ খতে ইত্যাদি) কয়েকটি অবায় যোগে দ্বিতীয়া 
বিভক্তি হয়। 

গ্রামম্ উভয়তঃ নদী | গৃহং সর্বতঃ রক্ষা: | ধিক্ কৃতত্রম্! উপঘুপিরি 
লোকম্ হবিঃ।, অধোহধঃ বৃক্ষমূ কুটিরম। অধ্যধি লোকান্ হরিঃ। 

নদদীং যাবৎ গচ্ছ। জ্ঞানম্ খতে কৃত: সুখম্। 
কর্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয। (২1৩৮) 
২৩১, অনু* অধি, উপ ইত্যাদি অবায় ক্রিয়াব পূর্বে যুক্ত হইলে তাহা- 

দিগকে উপসর্গ বলে। কিন্তু অনেক সময় পাত্বংশ লুপ্ত হইলে পর উপসর্গটি যখন 
এককভাবে প্রযুক্ত হয় তখন তাহাকে কর্মপ্রবচশীয় বলে।* কর্মপ্রবচনীয় 
যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। 

৩ কর্ম ক্রিয়াং প্রোক্তবান্ ইতি অতীতে কর্তবি অপীয়র্। 



২৫০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক৷ 

জপম্ অনু প্রাবর্ধৎ (জপের পর বৃষ্টি হইল )। নরাঃ দেবান্ অন্থু (মানুষ 
দেবতা অপেক্ষা হীন )। উপদেবান্ কিন্নরাঁঃ (কিন্্রেরা দেবতা অপেক্ষা 
হীন)। অতি দেবান্ শিবঃ (দেবতাদের অপেক্ষা! শিব বড় )। 

প্রয়োগ 

ছুই মাস এখানে থাকো--দ্বৌ মাসৌ অত্র তি্ঠ। আনন্দের সহিত 
গান কবে-_সানন্দং গীতং কুরু। বচনের পর অর্থ-_-বচনমন্থর্থঃ 
( -বচনম্ অগ্ন অর্থঃ) কয়েকদিন মথুবাতে ছিলাম--কতি দিবসান্ 
মথুরায়াম্ আসম্। চক্ষুক্মান হুইয়াও যে এ দৃশ্য হইতে মুখ ফিরাইয়! থাকিল 
তাহাকে ধিক-চক্ষুম্মান অপি যঃ ইদং দৃ্টখ পরাকৃত্য তিষ্ঠতি তং ধিক্। 
প্রহবী চোবদের কারাগারে বদ্ধ কবিল- প্রহরী চৌরান্ কারাগারং 
রুণদ্ধি। রাজদ্বারের সম্মুখেই পুষ্পোষ্ভান-_রাজদ্বারমভিত এব পুষ্পোষ্ভাণম্। 
কিছুক্ষণ বৃক্ষের নিকটে অবস্থান কর-_ক্ষণং বৃক্ষং নিকষ! অবতিষ্ঠস্ব। 

অনুশীলনী 
১. কর্মকারক কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়! বুঝাও। মুখ্য ও গৌণ 

কর্মের পার্থক্য কি? 
২, উদ্দাহরণ দাও : ব্যাপ্ত্র্থে দ্বিতীয়! ; অধিকরণে দ্বিতীয়া ? ক্রিয়া- 

বিশেষণে দ্বিতীয়! । 
৩. স্তুলাক্ষর পদে কেন দ্বিতীয়! বিভক্তি হইয়াছে লিখ : 
(ক) মাতা পুত্রমাহ্বয়তি। (খ) চৌরং কারাগ্ারং কুণদ্ধি। 

(গ) ধিকৃ মুর্খমূ। (ঘ) মন্দং মন্দং নুদতি পবনঃ | () পর্বতকন্দমবর- 
মধিশেতে সিংহঃ। (€চ) অহিরেকং দিনং যাতি ঘৌ। মাঁসৌ৷ মৃগশৃকরে। 
(ছ) জপমন্ত প্রাবর্ৎ। (জ) নিত্যং সন্ধ্যাম্ উপাসীত। (ঝ) মন্দিরং 
পরিতঃ ভক্তাঃ। (উ) জ্ঞানমন্তরেণ সুখং নাস্তি। 

৪, অশুদ্ধি সংশোধন কর। 
রামস্যান্ন লক্ষ্মণ: | গৃহে নাধিবসস্তি গুরবঃ| ধিক কৃপণে। ক্রোশে। 

গিরিস্তিষ্ঠতি। শিশু শয্যায়ামধিশেতে | বনে অভিনিবিশতে সাধুঃ। 
&* সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 
(ক) পুষ্করিণীর চতুর্দিকে কলাগাছ । (খ) দেশদ্রোহীকে ধিকৃ 

(গ) বাড়ির নিকটে শিবমন্দির । (ঘ) অশ্বটি ক্রুত দৌড়াইতেছে। (৬) এক 
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ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্বতমাল! বিস্তারিত । (চ) বিপ্র ছাগকে গ্রামে লইয। 
যাইতেছেন। (ছ) যদ হরি ও শ্টামের মধো বসিয়া আছে। 

তৃতীয়! বিভভ্ভি 

সাধকতমং করণম্ (১৪৪২ ) 
২৩২. ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে যাহা সর্বপ্রধান সভায় বা উপায়* তাহাকেই 

করণকারক বলা হয়। 
বয়ম্ চক্ষুষ! পশ্যামঃ, কর্ণেন শুণুষঃ | এখানে স্তুলাক্ষর পদগুপি করণ- 

কারকে প্রযুক্ত হুইয়াছে। 

কর্তৃকরণস্বোভৃতীয্ব। (২৩।১৮ ) 
২৩৩, অনুক্ত কর্তার ও করণকারকে তৃতীয়! বিভর্তি' হয়| 
কর্তৃবাচ্যে কর্তা অভিহিত ব! উক্ত থাকে, এবং এঁ ডক্তকতায় প্রথমা 

বিভক্তি হয় ।১ 
কর্মবাচ্যে এ কর্তা অনভিহিত বা অন্ুক্ত হয়, এবং এ অহৃক্ত কর্তায় 

তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথ- ময় পুম্তকম্ পঠিতম্ (আম৷-কর্তৃক পুস্তক 
পঠিত হইয়াছে )। শিশুনা হুগ্ধং পীতম্ (শিশু-কর্ভৃক হুপ্ধ গীত হইয়াছে )। 

করণকাবকে তৃতীয়ার বিভিন্ন উদ1হরণ : 
শৃঙ্বালেন হত্তং বধাতি (শুঙ্খলদ্বাবা হাত বাঁধিতেছে ) রখেন 

সঞ্চরতে রাজ। (রাজ! রথে করিয়া যাইতেছে ), থান্যেন ধনবান্ অসৌ। 
(সে ধান্যে ধনবান ), অনেন পথ] গচ্ছ (এই পথ দিয়া যাও ),বহুণ| মূল্যেন 
ইদং ক্রীণাতি (সে বহুমুলে; ইহ! কিনিতেছে ), কলহছেন কিম ?- কলহেন 
কিং সাধ্যতে (কলে কি ঠইবে), ধনেন প্রয়োজনন্. ধনেন প্রযোজনম্ 
সাধ্যতে | 

কারক ভিন্নস্থলে তৃতীস্া 

প্রকৃত্যাদিভ্যঃ উপসংখ্যানম্ 
২৩৪. ক্রিষাবিশেষণের ন্যায় প্রযুক্ত হইলে প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দের 

উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 

. উন, হীন, বহিত ইত্যাদি যোগে যে-তৃতীয় হয় তাহা ক্ত প্রতাধাত্ত শব্দের যোগে 
সঃ কতীয় তৃতীয়া । 

একেন উন$, জ্ঞানেন হীন, বিদ্লুয়া রহিতঃ | 



২৫২ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা! 

প্রকৃত্য! মধুরং পয়ঃ (হৃপ্ধ স্বভাবতই মধুর )। প্রায্মেণ জমাপ্তমিদম 
€ইহা প্রায় সমাপ্ত)। গৌোত্রেণ কাশ্খপঃ (গোত্রে কাশ্টপ)1 ম্থথেন 
জীবতি (সুখে জীবনধারণ করিতেছে )। বেগেন ধাবতি (বেগে 
দৌভাইতেছে )। 

অপবর্গে তৃতীস্বা (২৩৬) 
২৩৫. ব্যান্তির সহিত ফলপ্রাপ্তি এবং ক্রিয়া সমাপ্তি বুঝাইলে কাল- 

বাচক ও পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়! বিভক্তি হুয়। 

সমাসেন ব্যাকরণনপঠৎ (সে এক মাস ব্যাপিয়। ব্যাকরণ পঙিতেছে 

এবং ফলপ্রাপ্তির পর পাঠে বিরত হইয়াছে )। 

অঙ্গ! সদ্বিপ্রকরণন্ অপঠম্ (একদিন একটানা পড়িয়! সন্ধি শেষ করিয়াছি 
এবং পাঠজনিত ফললাভ করিয়াছি )। 

সহযুক্তেগ্প্রধানে (২৩1১৯) 
২৩৬. সহার্থ শব্দের যোগে যে-অপ্রধান তাহার উত্তর তৃতীয়া হয়। 

পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি ( পিতা! পুত্রের সহিত যাইতেছে )। 
এখানে কর্তৃপদ “পিতা প্রধান, “পুত্র” অপ্রধান, অতএব “পুত্র” শবে তৃতীয়! 

বিভক্তি হইয়াছে ।* 
এইবপ £ বধৃঃ ভত্রণ সাকং গচ্ছতি (বধূ স্বামীর সহিত যাইতেছে )। 
দুর্জনেন সমং ন গচ্ছেৎ (ছূর্জনের সহিত যাইও না )। 
কেন সার্ধংং আগতোহসি ? (কাহার সহিত আসিলেন )1 
সার্থক শব্দ উহা থাকিলেও তৃতীয় হয়। যথাঃ: পিত৷ পুত্রেণ গচ্ছতি। 

ময় আগচ্ছ। 

যেনাঙজবিকার? (২1৩২০) 

২৩৭. যে-অঙ্গ বিকৃত হওয়ায় অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয় সেই অঙ্গবাচক 
শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্কি হয়। অক্ষ! কাণঃ, পাদেন খঞ্জঃ, পৃষ্ঠেন কুজ্জঃ। 
হানির ন্যায় আধিকাও বিকার |* তাই মুখেন ভ্রিলোচনঃ, বপুষা চতুর্ভূজঃ | 

২. অববর্গঃ ফলপ্রাপ্তো সতাযাং ক্রিযাসমাপ্তিঃ | 
৩. যস্ঘ ক্রিয়াভিসন্বদ্ধঃ শঙ্ষেন প্রতিপাদ্ুতে তস্যৈব অত্র প্রাধান্যমৃ-_বাক্যহিত শব ছাব! 

ক্রিয়াব স্থিত যাহাব সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয় এখানে তাহ।বই প্রাধান্য | 
৪, হ্ানিবদাধিক্যমপ্যাঙ্গানাং বিকাবঃ ! ইতি বামনঃ। 



কারক বিভক্তি ২৫৩ 

ইতন্ভুতলক্ষণে (২।৩।২১) 
২৩৮. যেলক্ষণ বা পরিচায়ক চি দ্বারা কোন ব্যক্তি সূচিত হয় 

তাহার উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। জটাভিস্তাপসমপশ্টম্ জেটা দ্বার উপলক্ষিত 
তাপসকে দেখিলাম । ) 

শিখয়! পরিব্রাজকমপশ্ঠম্ (শিখাদ্বার! চিহ্নিত পরিব্রাজককে দেখিলাম) 
পুস্তকেন ছাত্রম্ অপশ্থম্ (পুস্তক দ্বার! উপলক্ষিত ছাত্রকে দেখিলাম )। 

হেতো (২৩২৩) 
২৩৯. হেত্বর্থে তৃতীয়! বিভক্তি হয়। 

পুণ্োন দৃষ্টঃ হরি ( পুণ্যফলেই হরি দৃষ্ট হয়), ধনেন মানঃ ভবতি (ধন 
হেতুই মান হয়), জ্ঞানেন ঘশঃ ভবতি (জ্ঞানহেতুই যশ হয় )। 

প্রয়োগ 

সুখ তো! দুঃখ ছাড1 লাভ করা যায় নান হি সুখং দুঃখৈতিনা লভাতে । 
পিত।-কর্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া বালকটি ক্রন্দন করিতে লাগিল-_ শিক্ষকেণ 
এবমুক্তে। বালক: ক্রন্দিতুমারবূবান। সকলেই সুখে থাকৃক-সবে তিষ্ঠস্ 
স্থখেন। অধিক শ্রমের দরকার নাই, অল্প আয়াসেই উহা কৰা যায় 
নাধিকেন শ্রমেণ প্রয়োজনম্, অল্পায্ীসেনৈব ইদং করুণ শকাম্। সে 
কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে-ন্স কামিকশ্রমেণ জীবিকাং 
নির্বাহয়তি। আমি একমাসেই ভাষাটি শিখিযা ফেলিয়াছি--মাঁসেনৈব ময। 

এষা ভাষা শিক্ষিতা। নামে সুণীল কিন্তু চবিত্রে ছুঃশীল-_লান্স! সুণীলঃ, 
চরিত্রেণ দুঃণীলঃ। যৌবনের সহিত রূপও যায়-যৌবনেন বপমপি 
যাতি। ধর্মে যে হীন সে পশুর সমান- ধর্মেন হীনাঃ শশুভি? সমানাঃ | 

অনুশীলনী 

১, কারকবিভক্তি নির্ণয় কর 
(ক) কর্ণেন বধিবোহসৌ । (খ) দণ্ডেন প্রহরতি শ্র/নম্। গে) ছাত্রেণ 

ছাত্রমজানম্। (ঘ) সঃ অন্নেনাত্র বসতি। (৪) হর্ষেণাসৌ নৃতাতি | 
(চ) ধান্যেন ধনবানসৌ। ছে) অলমতিবিস্তরেণ। 

২. পার্থকা কি বল: 
মাসমধীতম--মাসেনাধীতম। 



২৫৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ -প্রবেশিকা 

৩. সংস্কতে অনুবাদ কর : 
(ক) যে নীরোগ তাহার আবার ওষুধ দিয়া কি হইবে? (খ) ছুগ্ধ 

ঘভাবতই মধুর। (গ) বিবাদ করিও না ( নিষেধার্থক অলম্ ব্যবহার কর) 
€ে) লোকটির একচক্ষু কাণা। (ঙ) তিন বছরে এই ভাষাটি মোটামুটি 
আয়ত করিয়াছি । (5) সেআনন্দে হাসিতেছে। (ছ) আমার সঙ্গেকে 
যাইবে? 

চতুর্থা বিভক্তি 
চতুর্থী সন্প্রদানে (২৩1১৩) 
২৪০। সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তি হয়। 

কর্মণ! যমভিপ্রৈতি স জন্প্রদানম্ (১81৩২ ) 
২৪১। কর্তা দাণার্থক ধাতুর কর্মদ্বার যাহাকে অভিপ্রেত করেন তাহাই 

সম্প্রদানকারক। 
সদরিদ্রায় ধনং দদাতি (সে দরিদ্রকে ধন দিতেছে)। রাজা বিপ্রাস 

গাং দদাতি (রাজা ব্রাঙ্গণকে গাভী দিতেছেন )। 
সবত্বত্যাগপূরক দানকে কেহ কেহ সন্প্রদানের লক্ষণ বলেন। মূল পাণিনি 

বাকরখে এরূপ কোন নির্দেশ নাই, ইহ! ভাষাবিকুদ্ধও বটে। অতএব, 
রাঁজকাক্সবস্ত্রং দদাতি ( রজককে বস্ত্র দিতেছে ১, ছাত্রীয় চপেটাং দদাতি 
(ছাত্রকে চপেটাঘাত দিতেছে) ইত্যাদি বাক্যে সম্প্রদানে কর্মঈ পাণিনি- 
বাকরণসম্মত |: 

ক্রিয়া মভিপ্রৈতি সোহপি সম্প্রদানম্ 
২৪২। কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যাহাকে অভিপ্রেত করেন অর্থাৎ যাহার 

ল্রীতিজননাদির উদ্দেশ্যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তাহাও সম্প্রদান | 
শিশবে ক্রোডনকমানয়তি (শিশুর জন্য খেলনা" আনিতেছে )। মাতা 

পুত্রায় চন্দ্রং দর্শযতি (মাতা পুত্রকে চন্দ্র দেখাইতেছেন।) রাজ্ঞে সর্বং 
নিবেদয়তি (বাজাকে সকল কিছু নিবেদন করিতেছে )। 

রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণ? (১18৩৩) 
২৪৩. কচার্থক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ অর্থাৎ ঘষে প্রীত হয় সে 

সম্প্রদানকারক। 
১. বজ্জকন্ত বন্ত্রং দদ।তি, বাজ্ঞঃ কবং দদাতি ইত্যাদি বাক্যে শেষে যষ্ঠী | 



কারক বিতক্তি ২৫৫ 

যোদকঃ শিশবে রোচতে (মিষ্টান্ন শিশুদের নিকট রুচিকর)। সাঁধবে 
রোচতে ধর্ম: (সাধু ধর্ম ভালবাসেন )। হরয্মে রোচতে ভক্তি; ( হরির 
নিকট ভক্কি রুচিকর )। ইদং মন্থৎ ঘদতে (ইহ! আমার ভাল লাগে)। 

স্পৃহেরীঞ্সিতঃ (১81৩৬ ) 
২৪৪, স্পৃহ্ ধাতুর প্রয়োগে কর্তার যাহ! ঈদ্সিত তাহা সম্প্রদানকারক। 
স ধনায় স্পৃহয়তি (সে ধন চায়)। বালকঃ পুষ্পায় স্পৃশ্ুয়তি 

(বালক ফুল চায় )। 
যদি ইচ্ছার আতিশষ্য বুঝায় ঈপ্সিত বস্তু কর্মত প্রাপ্ত হয়। 
কৃপণ: ধনং স্পৃহয়তি। [ ক্্পণ ( অতান্ত বেশি করিয়! ) ধন চায় ] 
ধারেরুত্তমর্ণঃ (১181৩৫) 
২৪৫. ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণ অর্থাৎ খণদাতা৷ সম্প্রদানকারক। 
সমঙ্থাং শতং ধারয়তি (সে আমার নিকট একশত টাকা খণ করিয়াছে)। 

অহং তুভ্যং শতং ধারয়ামি (আমি তোমাব নিকট একশত টাকা খণ 
কবিয়াছি )। 

ক্রুধ-দ্রেহের্ব্যা সৃষ্বার্থানাং যং প্রতি কোঁপঃ (১18৬৭) 
২৪৬. ক্রোধার্থক, দ্রোহার্থক, ঈর্দার্থক ও অসূয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে 

যাহাব প্রতি কোপ হয় সে সম্প্রদানকারক | 

প্রভূঃ ভূৃত্যা্ব ক্রুধ্যতি (প্রভূ ভূত্যের উপর ক্রোধ করিতেছেন )| অসুরাঃ 
আুরেভ্যঃ দ্রহ্ত্তি €('অসুরেরা দেবতাদের দ্বণা করিতেছে, অথবা অপকার 
চিন্তা করিতেছে )। সঃ মন্াম্ ঈর্ধ্যতি (দে আমাকে দঈর্ঘ] করিতেছে )। 
সঃ প্রতিদ্বদ্বিলে অসূয়তি (সে প্রতিদন্বীর দোষ দেখিতেছে )। 

প্রত্যাঙভ্যাঁং শ্রুবঃ পুর্বন্য কর্তা (১81৫০) 
২৪৭. প্রতিপূর্বক ও আঙপুর্বক শ্রু” ধাতুর প্রয়োগে যে প্রতিজ্ঞা করায় 

সে সম্প্রদাণকারক। 

দরিদ্রাষ্ব ধনং প্রতিশুণোতি আশুণোতি বা (অনুরদ্ধ হইয়া দরিদ্রকে ধন 
দিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিতেছেন )। 

পরিক্রয়ণে সন্প্রদানমন্্যতরম্যাঁম্ (১18188 ) 
২৪৮. নির্দিউকালের জন্য বেতন প্রভৃতি দিয়া নিযুক্ত করা বা ভাডা 

করা বুঝাইলে করণকারক বিকল্পে সম্প্রদানত্ব প্রাপ্ত হয়। 



২৪৬ স্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

শতায় (শতেন বা) পরিক্রীতঃ দাসঃ (একশত টাকা দিয়া নির্দিষ- 
কালের জন্য দাসটিকে কেন! হইয়াছিল)। সহতআায পরিক্রীতম্ ময়! গৃহমিদম্ 
(বাড়িটি আমি এক হাজার টাক! দিয়! নির্দিউকালের জন্য ভাড। করিয়াছি)। 

ক্রিয়ার্থোপপদন্য চ কর্মনি স্থাণিনঃ €২1৩1১৪) 
২৪৯. তুমুন্ প্রতায়াস্ত ক্রিয়া উহু থাকিলে উহার কর্মে চতুর্থী বিভক্তি 

হয়। 
বালকঃ ফলায় (ফলম্ আনেতুম্) উদ্ভানং গচ্ছতি (বালকটি ফল 

আনিতে উদ্ভানে যাইতেছে )। এখানে “আনেতুম্” এই তুমুন্নস্ত অসমাপিক। 
উহা থাকায় তাহার কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে । 

মন্যকর্মন্যনাদরে বিভাষাহু প্রাণিষু (২1৩১৭) 
২৫০. অনাদর বুঝাইলে দিবাদিগণীয় মন্ ধাতুর অবজ্ঞাবোধক কর্মে 

বিকল্পে চতুর্থী ও দ্বিতীয়া হয়। কিন্তু প্রাণিবাচক নৌ কাক অন্ন শ্তক ও 
শুগাল শব্দের উত্তর কেবল দ্বিতীয| হয় । 

অহং ত্বাং তৃণায় ( ভূণৎ বা) ন মন্যে (আমি তোমাকে তৃণও মনে করি 
না)। কিন্তু নাহং ত্বাং শুগালং মন্যে (আমি তোমাকে শুগালও মনে করি না)। 

গত্যর্থকর্মণিদ্বিতীয্বাচতুর্থ্যে৷ চেষ্টাযামনধবনি (২৩1১২) 
২৫১, কায়কৃত চেষ্ট বুঝাইলে গমনার্থক ধাতুর কর্মে বিকল্পে দ্বিতীয়! 

এবং চতুর্থী বিভক্তি হয়। 
স গ্রামং গ্রামায় বাঁ গচ্ছতি (সে গ্রামে যায় )। চেষ্টা না বুঝাইলে চতুর্থ 

হয় না। যথা_মনসা বারাণসীং গচ্ছতি (মনে মনেই কানা যাইতেছে )। 
পথবাচক কর্ম হইলে চতুর্থী হয় না। যথা--স পন্থানং গচ্ছতি (স পথে 
যাইতেছে ।২ 

কারক ভিন্ন ক্ছলে 
তাদর্থো চতুর্থ (বা) 
২৫২, তাদর্ঘথা শব্দের অর্থ তাহার জন্য ইহা! অর্থাৎ নিমিত্ত । নিমিত্ত 

অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 
অশ্বায় ঘাস: (অশ্থের জন্ম ঘাস )। কুগুলায় হিরণাম্ ( কুলের জন্য 

স্বর্ণ )। রন্ধনায় স্থালী (রদ্ধনের জন্য ভাণ্ড )। 

২, বিপথ হইতে স্পথে আস বুঝইলে গর্থী ও ২য! দুই-ই হফ। 
উৎপধাৎ পথে (৪র্থী) পন্থানং (২য1) বা গচ্ছতি (বিপথ হইতে ঠিক পথে চলিতেছে )। 



কারক বিভক্তি ২৫৭ 

যাহা নিবর্তনীয় অর্থাৎ যাহ! নিবারণ কর! প্রয়োজন তাহাও “নিমিত্; 
নিবর্তনীয়ের উত্তরও ৪র্থী বিভক্তি হইবে । 

মশকায় ধূষ: (মশক তাড়াইবার জন্য ধুম )। আতপাক্স ছত্রম্ (রৌদ্র 
নিবারণ করিবার জন্য ছত্র)। পিপাসাক্সৈ জ শখ ( পিপাসা দূর কবিবার 
জন্য জল)। তাপাক্ব স্নানম্ (তাপ দুর করিবাধ গরণা মান )1৩ 

ক*পি সম্পস্ভমানে চ 
২৫৩. ক১প., জন্ ভূ ও সম্পূর্বক পদ্ ধাতুর প্রয়োগে সম্পদ্ভমানের 

অর্থাৎ যাহ! উৎপন্ন বা পরিণত হয় তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। 
ভক্তিজ্ত্শনাষ্্ব কল্পতে (ভক্তি জ্ঞানে পবিণত হয়)। জ্ঞানং সৃথায্ম জায়তে 

(জ্ঞান সুখের হয় অর্থাৎ সুখে পরিণত হয়)। বিদ্যা বিনস্বাস্ম ভবতি ( বিছা! 
বিনয়ে পরিণত হয় )। ধনং মদায়স সম্পদ্ভতে (ধন গর্বে পবিণত হয় )। 

উত্পাতেন জ্ঞাপিতেন চ 
২৫৪. উৎপাত-_শুভাশুভসূচক প্রাকৃতিক বিরতি । 
উৎপাত দ্বার| যাহা জ্ঞাপিত হয় তাহার উত্তণ চতুর্থী বিশুক্তি হয়। 
বাতাম্ম কপিল৷ বিদ্যুৎ ( কপিলবর্ণের বিদ্যাৎ ঝঙের সঙ্কেত দিতেছে )। 

দুর্ভিক্ষায় সিতা বিদ্যুৎ (সাঁদারঙেব বিদ্বাৎ দু্ভিক্ষের সক্কেত দিতেছে । ) 
তুমর্থাচ্চ ভাববচনাঁৎ (২৩1১৫) 
২৫৫. তুমুন্ প্রত্যয়ের অর্থে ভাববাচ] নিষ্পন্ন শব্দ* বাহৃত হইলে, উহাতে 

চতুর্থী বিভক্তি হয়। 
স যাগীয্স যাতি_স যষ্টুম্ যাতি (সে যজ্ঞ করিতে যাইতেছে )। স 

পাঠায় যাতিস পঠিতুম্ যাতি (সে পড়িতে যাইতেছে )। সভ্বোজনাত় 
আগচ্ছতি-স ভোক্,ম্ আগচ্ছতি (সে ভোজণ করিতে আদিতেছে )। 

নমঃ-স্বস্তি-স্বাহা-স্বধালং-বযডভযোগাচ্চ 1৩1১৬) 
২৫৬, নমস্ঃ 'স্বত্তি, স্বাহা, স্বধা, সমর্থার্থক অলম্ এবং বষটু শব্দের 

যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়| 

৩. “ক্রিযার্ধোপপদস্য চ কমণি হ্বাণিনঃ" এই সৃত্র ছ।বাই “তাদর্ধথযে গর্ধী' সূত্রের প্রযোজন 
সিদ্ধ হইতে পারে ইহা লক্ষ্য করিবাব বিষয় | কুগুলাম় হ্বপ্যমৃ__কুণলং নির্মাতুম্ হিবণ্যম্। 
অশ্বায় ঘাস-_অশ্বং ভোজযিতুম্ ঘাসঃ | আতপায় ছত্রম্-_-আতপম্ দৃবীকতুম্ ছত্রম্। 
তাপায় ম্লানম্-_তাঁপং নিবারয়িতুম্ প্ানম্ ইত্যাদি । 

৪. ভাববাচা নিষ্পর শব ঘঞ,, অচ., অপ, জিন্, অনট্ ইত্যাদি প্রত্যয়যেগে গঠিত। 

১৭ 



২৫৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

শিবা নমঃ (শিবকে নমস্কার )। প্রজাভ্যঃ বস্তি (প্রজাদের মঙ্গল 
হোক)। অগ্রস্ষে স্বাহা (অগ্নিকে অর্থ দিতেছে)। পিতৃভ্যঃ ধা! ( পিতৃ- 
পুরুষদের অর্থ দিতেছে )। হরিঃ দৈত্যায় অলমূ, সমর্থ; শক্তো বা (যোগয)। 
অলং মল্লো মল্লায় ( মল মল্লের সমকক্ষ )। 

হিতযোগে চ (বা) 
২৫৭. হিতশব্দের যোগে যাহার হিতকামন! কবা হয় তাহার উত্তর 

চতুর্থী হয়। 
রাঁজ্ে হিতম্ (রাজার মঙ্গল হউক )। 
সুখ যোগেও চতুর্থী হয়।« 
সাধবে সুখম্ (সাধুর সুখ হউক )। 

প্রনয়োগ 

যোগাকে দাও, অযোগ্যকে দিও না__যোশ্যায় দেহি, মা দেহি 
অযোগ্যায়। পবোপকারের জন্যই সাধুর সম্পদ--পরোপকারায় সতাং 
বিভূতিঃ। সবুজ রং চোখের পক্ষে হিতকর-শ্যামলিমা চক্ষুষে হিতম্। 
এই আরম্ভ শুভ হুউক- অয়মারন্তঃ শুভায়্ ভবতু। তোমার জন্য কিন] 
করিব--তুভ্যং ন করোমি কিম? আমার তৃপ্তিব পক্ষে ইহা! যথেষ্ট-_অল- 
মিদং মম তৃপুয়ে। সম্মুখে পূর্ণ কুপ থাকিতে জল আনিতে নদীতে যাও 
কেন কুপস্ত্বামভিতঃ পর্ণো, জলায্ম কিং নদীং ব্রজে: | পালক্কের জন্য কাঠ 
কেন! হইল-__পালক্কাস্স কাষ্টম্ ক্রীতম্। 

অনুশীলনী 
১, কারকবিভক্তি নির্ণয় কর £ 
রাজা বিপ্রেভ্যো গাং দদাতি। ত্মৈ শশংস প্রণিপতা নন্দী । অপৃপঃ 

ঘ্দতে তট্মৈ। বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে। রন্ধনাস্ স্বালী। কিং 
পাঠায় ন গচ্ছসি। আতপাম্ন লোহিনী বিদ্যুৎ । ভক্তিজ্ৰ্ণনাস্ম কল্পতে। 
নমঃ কমলাবাসিহ্যৈ। ভোজেন দূতো রাঘবে বিসৃষ্টঃ। পরিত্রাণায় 
সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কভাং ৷ ধর্মসং্ছাপনার্থাস্স সম্ভবামি যুগে যুগে । 

৫. “এবং মৃখযোগেহপি চতুর্থী বোধ্যা?। 



কারক বিভক্কি ২৫৯ 

২. অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 
ছর্গাং নমঃ| দেহি তং জলম্। স মাং শতং ধাররয়তি। স ভূৃত্যং 

কুধ্যতি। মনসা বিষ্ভালয়ম্ গচ্ছতি। বিদ্ভা বিনয়ে সম্পদ্ভতে । কথম্ মাম্ 
ঈর্ধাসি | 

৩. পার্থক্য নির্ণয় কর: (ক) গ্রামং গচ্ছতি_গ্রামার গচ্ছতি। 
খ) পুষ্পং স্পৃহয়তি__পুষ্পায় স্পৃহয়তি। (গ) অলং বিবাদেন_-অলং 
'ববাদায়। (ঘ) সুখেন বসতি-_সুখায় বসতি । 

৪. উপযুক্ত স্থানে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া সংস্কীতে অন্নবাদ কব ঃ 

জ্ঞান সুখের কারণ হয়। খেলা সকল বালকেরই ভাল লাগে। বালিকা 
গল আনিবার জন্য পুঙ্করিণীতে যাইতেছে । গুরুকে নমস্কার। তাহাকে 
সকল কথা নিবেদন কর। রোগের জন্য নানাপ্রকাব ওষধ আছে। শুভ্রবর্ণ 
বিদ্বাৎ ভুতিক্ষের সূচনা করিতেছে । সে দেবতার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেছে । 
আমাকে একশত টাকা দাও। আমার তৃপ্তির জন্য ইহা যথেউ। 

পঞ্চমী বিভক্তি 
অপাঁদানে পঞ্চমী (১৩২৮) 
২৫৮, অপাদান কাকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 

গ্রবমপায়েহুপাদানম্ (181২৪) 
২৫৯, অপায় বা বিশ্লেষ বুঝাইলে যাহা! গ্রব অর্থাৎ যাহা হইতে কোন 

কিছু বিশ্লিষ্ট হয় তাহ! অপাদান। 
বৃক্ষাৎ পত্রং পততি (গাছ হইতে পাতা পড়িতেছে ) এখানে পত্র বিচ্যুত, 

বৃক্ষ ধ্রুব, অতএব বৃক্ষ অপাদান কারক এবং তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। 
এখানে অপাদান রুক্ষ স্থির। অপাদান সচলও হইতে পারে । যেমন, 

ধাবতঃ অশ্বাৎ পতিতোহয়ং নরঃ (এই লোকটি ধাবমান অশ্ব হইতে পড়িয়া 
গিয়াছে )। 

ভীত্রার্থানাং ভক্বহেতুঃ (181২৫) 
২৬০. ভয়ার্থক ও ব্রাণার্থক ধাতুর প্রয়োগে ভয়ের হেতুটি অপাদান 

কারক। 
সর্বে ব্যাম্রাৎ ভীতাঃ (সকলেই ব্যাদ্ব হইতে ভীত ) ত্রায়স্ব মাম্ বিগ 

€ আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা কর )। 



২৬০ " সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক। 

বারণার্থানামীক্দিতঃ £ 018২৭) 
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অন্নাৎ কাকং বারয়তি ( অন্ন হইতে কাককে নিবারণ করিতেছে )। 
এখানে কাকের ঈপ্সিত “অন্ন+ অতএব অন্নের অপাদানত্ব | 

এইরূপ, যবেভ্যে! গাং বাবয়তি | 

অন্তর্ধে৷ যেনাদর্শনমিচ্ছতি (১81২৮) 
অন্তধি-্ ব)বধান 
২৬২. ব্যবহিত অবস্থায় যাহার অদর্শন ঈপ্দিত সে অপার্দান কারক । 
মাতুশিলীয়তে কৃষ্ণ; (কৃষ্ণ মায়ের নিকট হইতে আত্মগোপন করিতেছে)। 
এখানে, কৃষ্ণ মায়ের নিকট হইতে কিছু ব্যবধানে থাকিয়া “ম! যেন 

আমাকে দেখিতে না| পান” এইবপ ইচ্ছ। করিল। মাতার অদর্শন ঈপ্সিত 
বলিয়! মাতৃপদের অপাদানত্ব এবং তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি । 

এইরূপ; ছাত্রঃ শিক্ষকাৎ অন্তর্ধত্তে (ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে অস্তহিত 
হইতেছে )। 

আখ্যাতোপযোগে (181২৯) 

আখাত1_অধ্যাপক, উপযোগ--নিয়মপূর্বক বিষ্যাগ্রহণ। 
২৬৩. নিয়মপূর্বক বিগ্ভা গ্রহণ করা বুঝাইলে উপদেশদ্রানকারী অথবা 

অধ্যাপয়িত অপাদান কারক হয়। 

শিষ্ঃ আচার্ধাৎ শান্তরমধীতে শুণৌতি বাঁ শিষ্ঠ আঁচার্ধের নিকট হইতে 
নিয়মপূর্বক অধায়ন করিতেছে বা শ্রবণ করিতেছে )। নটাৎ গীতং শ্ুণোতি 
-নটের নিকট হইতে গীত শিক্ষা করিতেছে। নটস্য গীতং শুণোতি-_- 
নটের গীত শুনিতেছে ( কেবল শুনিতেছে, শিখিতেছে ন] )। 

জনিকতু? প্রকৃতিঃ (81৩০) 
জনি- অভূতপ্রাূর্তাব অর্থাৎ যাহা! ছিল ন, তাহার জন্ম বা উত্তব। 
জনিকর্তা_জায়মান অর্থাৎ যা জন্মে বা উদ্ভূত হয়। 
প্রকৃতি--কারণ অর্থাৎ যাহা হইতে উদ্ভব । 
২৬৪, যাহা জন্মে বা উৎপন্ন হয় তাহার কারণ অপাদান কারক । 
বীজাৎ অঙ্কুরে! জায়তে। পুষ্পাৎ ফলং জায়তে। বিদ্যায়াঃ বিনয়ঃ 

উত্তবতি। 



কারক বিভক্তি ২৬১ 

ভূবঃ প্রভবঠ (১81৩১) 
ভূ--হওয়া। 

প্রভব--উত্তব, আবির্ভাবস্থান | 
২৬৫, যে আবিভূঁত হয় তাহার আবির্ভাবস্থাণ অপাদানকারক। 
হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি-_হিমালয় হইতে গঙ্গা উদ্ভৃত। 
এখানে হিমবান গঙ্গার উদ্তব স্থান বলিয়। অপারদান কারক। 

জুগুপ সা-বিরাম-প্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্ (বা) 
জুগুপ,সা-স্বণাঃ বিরাম-_বিরতি, গুমাদ--স্থলন, যাছা! বিহিত তাহা 

হইতে বিচ্যুতি । 
২৬৬. জুগুপ সার্থক, বিরামার্থক ও প্রমাদার্থক ধাতুর প্রয়োগে যে 

বিষয়ে জুগুপ,সাদি হয় তাহা! অপার্দান কারক। 
পাপাৎ জুগুপসতে | অধ্যয়নাৎ বিরমতি । আহ্ারাৎ নিবর্ততে | ধর্্াৎ 

প্রমাছ্যতি | 
ল্যব লৌপে কর্মগ্যধিকরণে চ 
২৬৭, লাপ (ও ত্বা) প্রতায়াস্ত পদ লোপ কবিলে তাহার কর্মে ও 

অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হুয়। 
স প্রাসাদাৎ পশ্যতি__সে প্রাসাদ হইতে দেখিতেছে। (স প্রাসাদম্ 

আরুহা পশ্যতি-_সে প্রাসাদে উঠিয়া দেখিতেছে । ) 
এখানে কর্মুপদে পঞ্চমী হইয়াছে । 
স আসনাঁও পশ্যতি-সে আসন হুইতে দেখিতেছে। (-স আসনে 

উপবিশ্য পশ্যতি- সে আসনে উপবেশন করিয়া দেখিতেছে। ) 
এখানে অধিকরণে পঞ্চমী হইয়াছে। 
করণে চ স্তেকাল্প-কৃচ্ছু-কতিপক্বন্যাসত্ববচনন্ত (২1৩।৩৩) 
অসত্ব ( অদ্রব্ )-বাচক অর্থাৎ বিশেষ্ত | 
২৬৮. স্তোক; অল্প; কৃদ্ছু ও কতিপয় শব্দেব উত্তর করণকারকে বিকল্পে 

তৃতীয়। ও পঞ্চমী বিভক্তি হুয়। 
ভ্ভোকেন স্তোকাৎ বা মুক্তঃ। অল্লেন অল্পাৎ বা ত্রাতঃ। কৃষ্ছেণ 

কৃচ্ধাঁ বা আয়াত:। কতিপয্ষেন কতিপস্বাঁৎ বা রক্ষিতঃ | 
কারক ভিন্নস্থলে 

পঞ্চমী বিভক্তে (২৩1৪২) 
বিভক্ত (বি-ভন্জ.+ভাবে জ্ত )- বিভাগ ( উৎকর্ষ বাঁ উপকর্ষ )। 



২৬২ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা! 

২৬৯. ছুইটি বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কোন একটির উৎকর্ষ বা 
অপকর্ষ বুঝাইলে যাহা হইতে উৎকর্ধ বা অপকর্ধ বুঝায় তাহার উত্তর পঞ্চমী 
বিভক্তি হয়। 

স্বর্গাদ্ গরীয়সী মাতা । যছুঃ পটুতরঃ বামাত। নচ দৈবাৎ পরম্ বলম্। 

বিভাষা গুণেহুস্্রিষাম্ 1৩1২৫) 
২৭০. হেতু অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ-ভিন্ন গুণবাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে তৃতীয়া 

ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়| 
আনন্দাৎ আনন্দেন বা হসতি। শাঠযাৎ শাঠোন বা মুক্তঃ। 
গুণবাচক শব স্ত্রীলিঙ্গ হইলে সাধারণত তৃতীয়। হুয়। 
বিছ্যয়া লোকপ্রিয়োইসৌ । 
যতশ্চাধ্বকালনির্মাণং তত্র পঞ্চমী, তদ্যুক্তা দধবনঃ 
প্রথমাসপ্তম্যো, কালাৎ সপ্তমী চ বক্তব্য 
২৭১, যাহা হইতে পথ ও কালের পরিমাণ করা হয়, সেই অবধিবাচক 

শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। পথবাচক শবে প্রথমা ও সপ্তমী হয় এবং 

কালবাচক শব্দে কেবল সপ্তমী হয়। 
পথপরিমাণে-__বনাৎ গ্রামে! ক্রোশঃ: ক্রোশে বা” (বন হুইতে গ্রাম এক 

ক্রোশ দূরে )। 
কালপরিমাণে_কাতিক্যাঃ অগ্রহায়ণী মাসে (কাতিক পৃ্ণিমার এক 

মাস পরে অগ্রহায়ণ পৃণিম! )। 

অন্যাদারা দিতরর্তেদিকৃশব্দাঞ্চ,ভুরপদাজা হিযুক্তে ২।৩।২৯) 
(অন্য+আরাৎ+ইতর+ ধখতে+ দিকৃশব্ 1 অঞ্চ,্তর পদ +আচ, 

+আহিযুকে ) 
২৭২. অন্যার্থক শব্ধ, আরাৎ ইতর ও খতে শব্দে; দিক দেশ কালবাচক 

শব্খ, প্রাক, প্রত্যক্ প্রভৃতি উপসর্গপরবতী অন্চ, ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ এবং আচ. 
ও আহি প্রতায়াস্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। 

রামাদন্ঃ ভিন্নঃ বা, গৃহাৎ আবাৎ, রামাৎ ইতরঃ, জ্ঞানাৎ খতে* 
্রামাৎ পূর্বে বনম্", চৈত্রাৎ পূর্ব: ফাল্তুনঃ, গ্রামাৎ প্রাক্ প্রত্যক্, জমুদ্ত্রাৎ 
দক্ষিণ!) গৃহাৎ উত্তরাহ্ি। 

৬ খাতে যোগে দ্বিতীয়াও হুয। 
* গ্রামস্ পূর্বে বনমৃন্গ্রামের ভিতরে পূর্বদিকে বন। 



কারক বিভক্তি ২৬৩ 

পৃথগ -বিন!-নানাভিস্তৃতীয়ান্যাতরন্যাম্ (২1৩৩২) 
২৭৩. পৃথকৃ, বিনা ও নানা (স্ বিনা ) শব্দে যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া 

ও পঞ্চমী বিভক্তি হয় । 
রামেণ রামং রামাৎ বা পৃথক্, শ্রামং শ্রমে অশ্রমাৎ বা বিনা” বিদ্কাং 

বিষ্ভায়াঃ বা নানা । 

দুরান্তিকা্থৈঃ বন্ঠ্যগ্যতরন্তযাম্ (২৩1৩৪) 
২৭৪, দুরার্থ ও অন্তিকার্থ শব্দের যোগে প্রতিপদিকের উত্তর পঞ্চমী 

ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 

দূরং গ্রামাৎ গ্রামস্য বা অস্তিকং গৃহাৎ গৃহস্য বা। 

পঞ্চম্যপাঁউপরিভিঃ (২1৩১০) 
২৭৫. অপ, আঙ ও পরি এই তিনটি কর্মপ্রবচনীয় যোগে পঞ্চমী হয় ।” 
অপ হরেঃ সংসারঃ, পরি হরেঃ সংসারঃ অসাবঃ (হুবিকে বাদ দিয়! 

সংসার অসার )। অ৷ মরণাঁৎ হবিঃ সেবাঃ। আ1 বালাৎ বিদ্য। অর্জনীয়া | 

প্রতিনিধি প্রতিদানে চ যস্মাও (২1৩১১) 
২৭৬, যাহার প্রতিনিধি অথব1 যাহার প্রতিদান তাহার উত্তর প্রতি, 

এই কর্মপ্রবচনীয যোগে পঞ্চমী হয় |» 
তনয়ঃ পিতুঃ প্রতি (পুত্র পিতার প্রতিনিধিস্থানীয় )। 
যবেভ্যঃ তওুলান্ যচ্ছতি € যবেব বিনিময়ে তওুল দিতেছে )। 

প্রয়োগ 

খাওয়ার আগে মুখ ধোও-_তভোজনাঁৎ প্রাক মুখং প্রক্ষালয় । হূর্জনকে 
কে ন| ভয় কবে ?_-কেো ন বিভেতি ছুর্জনাৎ। বালকটি জন্ম হইতেই বধির 
_আ জন্মনো বধিরো বালকঃ| গ্রামের দক্ষিণে অমার বাড়ি শামা 
দক্ষিণাহি মম গৃহমূ। যাচক তুলা হইতেও লমু-_তুলাদপি লঘীয়ান্ যাঁচকঃ। 
বালক পাঠ হইতে বিরত হইতেছে--পাঠাৎ বিরমতি বালকঃ। গুরুর 

নিকট বেদপাঠ শুনিতেছে__গুরোঃ বেদপাঠং শুণোতি | বৃদ্ধ পুত্রশোকে 

৮, বর্জন অর্ধে অপ ও পৰি কর্মপ্রবচনীয় ( অপপবী বর্জনে ১৪1৮৮) 
মর্যাদা] ও অভিবিধি অর্থে আঙ, কর্মপ্রবচনীয় ( আউ.মধাদাবচনে প্রবচনীয়ঃ ১৪1৮৯ ) 
». প্রতিনিধি ও প্রতিদান অর্থে প্রতি কর্মপ্রবচনীয় ( প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ ১৪1৯২ । 



২৬৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

কাদিতেছে-বৃদ্ধঃ পুক্রশৌকাদ্ রোদিতি । বন হুইতে গ্রাম ছুই যোজন-_ 
বনাদ্ গ্রামঃ যোজনে | ধন হইতে ধর্ম, তাহা হইতে সুখ__ধনাদ্ধর্মস্ততঃ 
সুখম্। কামনা হইতে ক্রোধ জন্মায_কামাৎ ক্রোধো জায়তে। শক্র 
বলপূর্বক ধৃত হইয়াছে__রিপুর্বলাদ্ ধৃত; । 

অনুশীলনী 
১ কারক বিভক্তি নির্ণয় কর £ 
হস্তা পতিতং ধনম্। কুতস্তবং বিলম্বাদাগচ্ছপি? শ্রমাৎ 

পরাজয়তে। অন্নেভ্যঃ বারয় কাকম্। ছাত্র: উপাধ্যায়়াৎ অন্তর্টধে। 
হ্যান্নত্যতি। অ। মুক্তেঃ সংসাব:ঃ | ন চ দৈবাৎ পরং বলম্। নাস্তি 
ঘটঃ অগ্গুপলন্ধেঃ | ত্রায়ধ তাং বিপদঃ। 

২. অশুদ্ধি সংশোধন কর : 
ছাত্রঃ পাঠে বিরমতি। ব্যাং সর্বে বিভ্যতি। গৃহস্য বহির্মী গচ্ছ। 

শৈশবং প্রভৃতি স পাঠেষু আসক্রঃ| নন তন্মুখে এব শ্রুতমেতৎ। 
৩. অর্থগণ পার্থক/ কি লিখ : 
গ্রামাৎ পূরে বম গ্রামস্য পূর্বে বনম্। রিপুং পরাজয়তে-__রিপো: 

পরাজযতে | শিক্ষকম্য পাঠং শুণোতি-_ শিক্ষকাৎ পাঠং শুণোতি। 
৪. সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 
হিংঅ শ্বাপদকে কে ভয় না করে? এখনি কেন পাঠে বিরত হইলে? 

ঘটনাটি মূল হুইতে শুনিতে চাই । অদ্য হইতে তুমি আমাব বন্ধু হইলে। 
সে নদীতট হইতে দৃরবততী পর্বত দেখিতেছে। সে অন্য গ্রাম হইতে 
আসিয়াছে । ছাত্র গুকর নিকট হইতে পাঠগ্রহণ করিতেছে । 

ষণ্ঠী বিভক্তি 

ষষ্ঠী শেষে (২1৩৫০) 
২৭৭, যাহা বল! হইয়াছে, তাহা ব্যতীত যাহা অবশিষ্ট আছে 

তাহাই “শেষ? 

কারকার্থ ও প্রাতিপদিকার্থে কথন কোন্ বিভক্তি বিধেয় তাহা বলা 
হুইয়াছে। তদতিরিক্ত যাহা! তাই পারিভাষিক অর্থে শেষ? । “শেষ” বলিতে 



কারক বিভক্তি ২৬৫ 

যত্ামিভাব, জন্যজনকভাব ইত্যাদি নাণাপ্রকার সম্বন্ধ বুঝায়। এইরূপ বিভিন্ন 
সম্বন্ধে ষঠী বিভক্তি হয়। 

সয্বামিভাব+সন্ন্ধ-_মম গৃহম্, জন্জনক সন্বন্ধ---পিতুঃ পুত্রঃ, অবয়বাবয়বি- 
সন্বন্ধ-_ছত্রত্য দণ্ড:, আধারাধেয় সন্বন্ধ-_পাত্রস্ত শৈপম্, এইরূপ নানাপ্রকার 
সম্বন্ধ হইতে পাবে। 

২৭৮ কর্ম প্রভৃতি কারকস্থলেও সন্বন্ধমাত্রবিবক্ষা়্ ষষ্ঠী হ্য়। 
যাস তব (ত্বামঃ স্থলে) অন্করোতি। অজ্ঞাতকুলগীলস্য 

(“অজ্ঞাতকুলণীলায়” স্থলে )। বাসো দেয়ো ন কস্যুচিৎ (“কন্মৈচিৎ, স্থলে )। 
পুত্রস্য ( “পুত্রে” স্থলে ) স্রিহাতি মাতা | 

কর্তৃকর্ণোঃ কৃতি (২1৩৬৫) 
২৭৯. কৃতি কৃদ্দ যোগে ( কত্প্রতায়ান্ত শব্ষযোগে )। ক্প্রত্যয়াস্ত 

শব্যোগে কর্তা ও কর্মে যী বিভক্তি হয়। 
কুদৃযোগে কর্তায় ষঠী--মম গমনম্ (গম্+অনটু)। শিশোঃ শয়নমূ 

(শী+অনট্)। তব উক্তি: (বচ শ+ক্তিন্) | 
কর্মণি ষঠ্ঠী_জল্য পানম (পা+অনটু)। অন্নস্য পাকঃ ( পচ.+ঘঞ.)। 

বিশ্বদ্য কর্তা ( ক+তৃচ. )। 

উভক্বপ্রাপ্তো কর্মণি (২1৩৬৬) 
২৮০. কর্তা ও কর্ম উভয়স্থলেই যেখানে কদৃযোগে ষঠ্ঠী বিন্ুক্তির 

সম্ভবনা সেখানে শুধু কর্মেই যষ্ঠী হয়। কর্তায় (অহৃক্ত) তখন হয় 
তৃতীয়া । 

পয্মসঃ পানং শিশুন। | ময়! পুত্তকত্য পাঠঃ সমাপ্ৰুঃ | 

কদুযোগে বঠী নিষেধ-ন লোকাব্যয্বনিষ্ঠাথলর্থতৃপাম্ €২।৩।৬৯) 
লোক" ল+উ+উক 

২৮১. ল--শতৃ, শানচ.+ কু কানচ,, স্যতৃ১ স্যমান, উ-প্রীত্যয়, উক- 
প্রতায়, অবায়প্রতায় (তুমুন্ ক্কাচ, ল্যপ., পমুল্ ) নিষ্ঠাপ্রত্যয় (জু, ক্রবতু ) 
খলর্থ প্রত্যয় (খল্, যুচ.) ও তৃন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে কর্তা বা কর্মে যষ্ঠী 
বিভক্তি হয় না| যথ1”_ 

শতৃ-_বালকঃ চন্দ্রং পশ্যন্ হৃষ্টঃ। 
শানচ._ গুরুং সেবমানঃ পুক্রঃ তৃপ্তঃ। 
কসু-_গ্রামং জগ্মিবানূঃ কালচ,__কটং চক্রাণঃ | 



২৬৬ ংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক। 

স্যতৃ- গৃহং গমিস্তন্, স্যমান__গুরুং সেবিস্যমাণঃ। 
উ--জলং পিপাসুঃ, উক-_দৈত্যান্ ঘাতুক:। 

তুমুন_ গৃহং গন্তমিচ্ছতি | 
স্াচ্-_জলং পীত্বা৷ গতঃ, লাপ--গুরুং প্রণমা গচ্ছ। 
ণমুল্-_ স্মারং স্মারং বিগতরৃত্তান্তং সরোদিতি। 
ক্ত- রামেণ রাবণ! হতঃ, করবতৃ-_রামঃ রাবণং হতবান্। 
খল্_ ইদং সুকরং ময়াঃ তৃন্--কটম্ কর্ত! | 

দ্বিষঃ শতুর্বা 
২৮২, শতৃপ্রতায় নিষ্পন্ন বিষ, ধাতুব কর্মে বিকল্পে ষঠী বিভক্তি হয়। 

মুরত্য মুরং বা দবিষন্ হুবিঃ। 

স্তস্য চ বর্তমানে (২৩1৬৭) 
২৮৩. বর্তমানকালে বিহিত ক্-প্রতায়েরঃ যোগে কর্তায় যী বিভক্তি 

হয়। 
ইদং মম মতম? ইদং তব বিদিতম্, বিদ্বান্ সর্বেষাং পৃজিতঃ 

অধিকরণবাঁচিনশ্চ (২।৩।৬৮) 
২৮৪. অধিকরণবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রতায়ের কর্তায় ষঠী হয়। 
হদং মম শয়িতম্ (ইহা আমার শযা1)। ইদং সর্বেষাম্ গতম্ (ইহা 

সকলেন গতিপথ )। 

কৃত্যানাং কর্তরি বা (২।৩1৭১) 
২৮৫, তবা, অনীয় ইত্যাদি কৃত্যপ্রতায়ের প্রয়োগে কর্তায় বিকল্পে ষতঠী 

বিভক্তি হয়| 
মম €(ময্বা বা) এষ গ্রন্থঃ পঠিতব্ঃ। তব (ত্বস্বা বা) এতৎ কার্ষং 

কর্তবাম। সর্বেষাং (সর্বেঃ ব|) মহাজনবাণী স্মরণীয়া। কুসঙ্গ: অস্মাকম্ 

€অস্মাভি বা ) পরিত্যাজ্য: | 

অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি (২৩1৫২) 
২৮৬, স্মরণার্থ ধাতু, দয় ও ঈশ্ ধাতুর কর্মে সম্বন্ধবিবক্ষায় ষষ্ঠী 

হয়। 

১ “মতিবুদ্ধিপৃজা ধেঁভাশ্চ'-_ইচছাবক জ্ঞানার্ঘক ও পুঁজার্থক ধাতুর উত্তর বর্তমান কালেও 
প্রতাষ হয। 



কারক বিভক্তি ২৬৭ 

বালক: মাতুঃ অধোতি (স্মরতি )। স দীনস্য দয়তে। পিত। পুত্রস্য 
ঈষ্টে। 

আশিষি নাথঃ (২৩1৫৫) 
২৮৭, আমার এরূপ হউক” এই আশাই “আগী:”। এই “আশীঃ, 

( আশা করা ) বুঝাইলে নাষ ধাতুর কর্মে সম্বন্ধবিবক্ষায় ৬ঠী হয়। 
সঃ: সপিষঃ নাথতে (আমার সপি: অর্থাৎ ঘ্বৃত হউক সে এইরূপ আশা 

করিতেছে )। 

কৃত্বোহর্থপ্রয়োগে কালেইধিকর ণে (1৩1৬৪) 
২৮৮. এএতবার” এই অর্থে কৃত্বসুচ, ও সুচ. প্রত্যয় হয়। 
দ্বি+সুচ, ছিঃ, তরি সুচ. তরি: চতুঃ1সুচচতুঃ১ পঞ্চ কৃত্বসুচ, 

পঞ্চকৃত্বঃ। এইবপ ষট্কুত্বঃঃ সপ্তকৃত্বঃ ইত্যাদি । 
এই কৃত্বসুচ, ও সুচ. প্রতায়াস্ত শন্দের প্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে 

সম্বন্ববিবক্ষায় ষটঠী হয়। 
স লিনম্য পঞ্চকৃত্বঃ খাদতি (সে দিনে পাঁচবার খায়)। জস অঙ্কঃ ত্রিঃ 

স্বপিতি (সে দিনে তিনবার ঘুমায় )। স মীজত্য চতুর্গচ্ছতি গ্রামম্ (সে মাসে 
চারবার গ্রামে যায় )। 

এইসব উদাহরণে বিকল্পে যথাক্রমে দিনে, অহনি ও মাসে হইতে পারে। 

এনপ। দ্বিতীয্বা ২1৩৩১) 
২৮৯. এন্প -প্রতায়াস্ত শবযোগে দ্বিতীয়া ও ষণ্ঠী হয়। 
গৃহ্ত্য গৃহম্ বা উত্তরেণ পুষ্করিণী অস্তি (গৃহের উত্তর পুকুর আছে) 

[ উত্তর +এনপ. -উত্তরেণ ]| দক্ষিণেন নগরম্থা নগরৎ বা বনম্ (নগরের 
দক্ষিণে বন) [ দক্ষিণ+ এনপ..্দক্ষিণেন ] | 

ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে (২৩1২৬) 
২৯০. হেতু শব্দের প্রয়োগে ঠ্ী বিভক্তি হয়। 
অন্নস্ত হেতোঃ অত্র বসতি ( অন্নের জন্য সে এখানে বাস করে )। 
অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্ (অল্পের 

জন্য বহু পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তুমি আমার গিকট বিচারমূঢ় বলিয়। 
প্রতীয়মান হইতেছ )। 



২৬৮ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

সর্বনান্ধস্ততীয়। চ (২৩।২৭) 
২৯১, হেতুবোধক দর্বনাম হইলে হেতু শবের প্রয়োগে তৃতীয়! ও. 

হুয়। 
কম হেতোত্বমাগতোহসি 1? (কি জন্য তুমি আসিয়াছ 1) 
কেন হেতুন! ইদং বদসি? (কি জন্য একথা! বলিতেছ £) 

ষষ্ঠী অতসর্থপ্রত্য যেন (২।৩।৩০) 
২৯২. অতসর্থক প্রত্যয় অন্তাতি ( অস্তাৎ )* অতসুচ, (অতস্) আতি 

(আৎ)' রিল (রি), রিষ্টাতিল্ (রিষ্টাৎ)। অতসর্থকপ্রত্যয়ান্ত শবের 
যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা, 

অন্তাতি_ গ্রামন্য পুরস্তাৎ (গ্রামের সম্মুখে )। 
অতসুচ.. গ্ামস্ত উত্তরতঃ (গ্রামের উত্তরে )। 
আতি- গৃহ্ম্য উত্তরাৎ (গৃহের উত্তবে )। 
রিল্-গৃহস্ত উপরি (বাড়ির উপরে )। 
রিষ্টাতিল্- বৃক্ষন্য উপরিষ্টাৎ ( বৃক্ষের উপরে )। 

তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাম্ তৃতীয়মান্াতরম্যাম্ (৩1৭২) 
২৯৩. সম সদৃশ ইত]াি তুল্যার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়! বিভদ্ভি 

হয়। [কিন্ত তুল! ও উপমা শব্দের যোগে কেবল যঠী হয়। 
তব ত্বয়। বা! তুল।ঃ কোহপি নাস্তি (তোমার মত কেউ নাই )। 
মাতুস্ভল। ণান্তি বা মাতুঃ উপমা নান্তি (মায়ের তুলনা নাই )। 
চতুর্থী চা শিশ্তা ুস্তমন্ত্রভদ্রকুশলম্ার্থহিতৈঃ (৫২।৩।৭১) 
২৯৪, আশীবাদ বুঝাইলে আয়ুস্ত (দীর্ঘজীবন ), মন্্র ( সৌভাগ্য ), ভর 

€ মঙ্গল ), কৃশল; সুখ, অর্থ ও হিত-বাচক শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও চতুর্থী বিভদ্কি 
হয়। 

আয়ুস্তম তব তুভ্যম্ বা (তুমি দীর্ঘজীবী হও)। মন্্রং (ভদ্রং বা) রামস্য 
রামায় ব1 ভূয়াৎ (রামের মঙ্গল হউক)। কুশলং সভ্জালন্য সঙ্জলাম্ম ৷ 
ভূয়াৎ ( সজ্জনের কুশল হউক )। বন্ধোঃ বন্ধবে বা হিতং ভুয়াৎ (বন্ধুর 
কল্যাণ হউক )। 

প্রয়োগ 
বৃদ্ধের বচন গ্রহ্ণীয়-বৃদ্ধন্ত বচনং গ্রাহ্থমূ। গৃহের অঙ্গনে ঘট--গৃহন্ত 

অঙ্গনে ঘট: | গানগুলির রচনা সমাপ্ত হইয়াছে--সমাপ্তা গীতানাং রচনা। 



কারক বিভক্তি ২৬৯ 

সে দিনে দুইবার খায়_স দিলম্ত দির্ভূওক্তে। তুমিই তোমার উপমা 
ত্বমেব তব উপমা! । মনীষীদের সকলই জ্ঞাত-_সর্বং জ্ঞাতং মনীষিণাম্। 
শরীর কাহার প্রিয় না ?কায়ঃ কত্য ন বল্লভঃ। ুপ্ধপান সাপেদের কেবল 

বিষই বৃদ্ধি করে পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাংৎ কেবলং বিষবর্ধনমূ। বন্ধুর কুশল 
হোক- মিত্রন্ত কুশলং ভবেৎ। বিদ্যার জন্য শ্রম কর--বিস্ভাস্বাঃ হেতোঃ 
শ্রমং কুরু। সকলেরই অধ্যয়ন করা উচিত-_সর্বেষামধায়নং কার্ধমূ। [বিকল্প 

সর্বেঃ ] বকমুর্খের চোখের উপরই নকুলেব! সন্তানদের খাইয়া গেল-_পশ্যতে! 
বকমূর্খন্ত নকুলৈ্ক্ষিতাঃ সৃতাঃ। তাহাব ছিল শিশুর সারল্য ও খষিব প্রজ্ঞা 
_তস্য'আসীৎ শিশো% সারলাং খাষেঃ প্রজ্ঞা চ। মানুষের মধো বিদ্বান বড 
_মানুষাণাং বিদ্বান্ শ্রেষ্টঃ (বিকল্পে মানুষেযু )। 

অনুশীলনী 

১* স্থুলাক্ষর পদগুলির কারক বিভক্তি শির্ণয় কর : 
উপদেশে! হি মুর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে। কায়ঃ কত্য ন বললভঃ? 

দিবসম্য দর্ভুঙকে। অল্প হেতোরত্র বসতি । দানং ডি সর্বস্ত কতাম্। 
ধর্মস্ত ত্বরিতা গতিঃ। ধনানাং রক্ষণং কাধম্। মাতুঃ 'মরতি বালক: । 

২, পার্থক্য দেখাও £ 

ময়! মতং__মম মতম্, সর্বেঃ পূজিত; সর্বেষাং পৃজিতঃ, সুখস্য হেতুরত্রাস্তি 
_ সুখস্য হেতো রন্রাস্তি। 

৩. অশুদ্ধি সংশোধন কর : 

তব গীতং শ্রবগং করোমি। ইদং মে দুক্ষবম্। অন্নস্য হেতুরত্র বসতি। 

কৃষ্রেন তৃল নান্তি। 
৪. সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 

দেশের মঙ্গল সকলেই চায়। সে দিনে তিনবার ভোজন করে। অগ্নির 
শিখা নিচে যায় না। বিদ্বান সকলের পৃজাপাত্র। অল্পের জন্য বুকে 
ত্যাগ করা উচিত নয়। 



২৭০ সংস্কত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

সপ্তমী বিভক্তি 

সপ্ুম্যধিকরণে চ (২1৩।৩৬), 
২৯৫, অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হুয়। 

আধারোছধিক রণম্ (১1818৫) 
২৯৬, ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে । 

অধিকরণ ত্রিবিধ__ 
১. এঁকদেশিক (বা ওঁপশ্লেষিক)॥ বনে বসতি, গৃহে অস্তি করে 

ধত্বা স মাম্ ইদমব্দৎ দস ৫কশেষু গৃহীতঃ। 
* শরীরধারণকাঁরীর অঙ্গবিশেষকে পৃথকৃরূপে গ্রহণ করাকে “অবচ্ছেদ্? 
বলে। অবচ্ছেদ একদেশিক আধারের অন্তর্গত। 

২. অভিবাপক | দুদ্ধে মাধূর্যমস্তি। তিলে অণ্তি তিলম্। 
৩, বৈষয়িক | ধর্মে অন্নরাগঃ ( ধর্মবিষয়ে অনুরাগ )। গণিতে উৎসাহী 

€ গণিতবিষয়ে উৎসাহী )। 

ক্তম্তেন্বিষষ্বন্ত কর্মণি (বা) 
(ক্রস্মাইন্বিষয়স্য--ক্রস্যেন্বিষয়স্য ) 
২৯৭, ক্র-প্রতায়াস্ত শবের উত্তর “ইন্; প্রতায় যুক্ত হইলে উহার কর্মে 

সপ্তমী বিভক্তি হুয়। 
সঃ অধীতী ব্যাকরণে (সে ব্যাকরণ উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছে ) 

অধি-ই+-ক্ত-অধীত+ ইন্্-অধীতিন্১৯অধীতী ( ১মা একবচন )। 
এখানে, অধি-ই'র কর্ম বব্যাকরণ'। তাই “ব্যাকরণম্ না হইয়া 

ব্যাকরণে? (৭যমী) হুইল । 
অনেন অধীতম্ ব্যাকরণমূ, কিন্ত, সঃ অধীতী ব্যাকরণে। 
এইরূপ, তেন ষাগাঃ ইঞ্টাঃ, কিন্তু' স যাগেষু ইঞ্টা (ইউ+ইন্)। 
তেন শক্রং নিরাকৃতঃ, কিন্তু, স শত্রৌ৷ নিরাকৃতী ( নিরাকৃত +ইন্) 

১ সৃত্রটিতে *চ'-এব বাখ্যা £ 
পব পর ছুইটি সুত্র- দুরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীযা চ (২৩1৩৫) সপ্তম্যধিকরণে চ (২1৩1৩) 

ক্লার্ক ও অস্তিকার্থক শবের যোগে ২যা, ওয়া ও মী বাতীত সপ্তমী হয় এবং অধিকবণেও 
সপ্তমী বিভক্তি হয । 



কারক বিভক্তি ২৭১ 

« নিমিত্াৎ কর্মযোগে (বা) 

২৯৮* কর্মের সহিত নিমিভ বা হেতুর যোগ থাকিলে নিমিত্তের উত্তর 
সপ্তমী হয়। চর্মণি দ্বীপিনং হস্তি (চর্মের নিমিত্ত চিতাবাঘ মারিতেছে)। 

এথানে হুনন ক্রিয়ার নিমিত্ত চর্ম। এই চয়ের মহিত কর্ম “ঘীপী'র 
অচ্ছেছ্ঠ সম্পর্ক রিছ্যামান, তাই “চর্ন্” শব্দে ৭মী বিশুভি হইয়াছে । এইরূপ, 
কেশেষু চমরীং হস্তি ( কেশের নিমিত্ত চমরী গাভীকে মাবিতেছে )। 

কর্মের দহিত নিমিতেব যোগ ন] থাকিলে হেত্বর্থে তৃতীয়! বিভক্তি হইবে, 
পমী নহে। যথাঃ বেতনেন ধান্যং লুনাতি। (পারিশ্রমিকের জন্য ধান 
কাটিতেছে )। এখানে, নিমিত্ত বাঁ হেতু “বেতন”-এর সহিত কর্ম ধান্যের যোগ 
নাই বলিয়| “বেতনেন” হইল «বেতনে; নহে। 

মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলা'ষ* (মুক্তাফলের জন্য হাতী এবং মাংসের 
জন্য হবিণ মারা হয়), এইরূপ প্রযোগ সমর্থন করিতে হইবে ক্রিয়ার্থোপপদস্য 
চ কর্মণি স্থানিনঃ, এই সূত্র দ্বারা। সে ক্ষেত্রে মুক্তাফলায়'--যুক্তাফলম্ 
'আহ্তুম, পলায় পলম্ আহর্তৃম্ ৷ 

সপ্তমীপঞ্চম্যেই কারকমধ্যে (২।৩।৭) 
২৯৯, ক্রিয়াদ্বয়মধ্যে অধববাচক ও কালবাচক শবেের উত্তর সপ্তমী ও 

পঞ্চমী হয়। যথা, সঃ অত্রৈব স্থিত্বা ত্রোশে €(ক্রোশাৎ বা) লক্ষাং 
বাৎস্যুতি (সে এখানে থাকিয়াই এক ক্রোশ দূরে লক্ষ্য বি করিবে 9। 

* যন্তয চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্ (২।৩।৩৭ ) 
€ ভাব*্" ক্রিয়া? লক্গণ-সৃচিতকরণ )। 

৩০০, যাহার ক্রিয়ার কাল দ্বার অন্য ক্রিয়ার কাল সূচিত ব| নিরূপিত 
হুয় তাহার উত্তর সপ্তমী বিভক্কি হয়৷ ইহাতে পূর্বকর্তার ক্রিয়া! ক্রিয়ারূপে 
না থাকিয়া এই কর্তার বিশেষণ রূপে থাকে। থা, সুর্ষে উদ্দিতে পল্পং 
প্রকাশতে ৷ (সূর্ঘ উদিত হইলে পদ্ম ফোটে ) 

এই বাক্যে উদয়রূপ ক্রিয়া দ্বারা পদ্মের প্রকাশনরূপ ক্রিয়া নিরূপিত 
হইয়াছে বলিয়! এস্থলে 'সূর্য' শব্ে সপ্তমী বিভক্তি হুইয়াছে। সংক্ষেপে এইবপ 
অপ্তমীর প্রয়োগকে “ভাবে সপ্তমী” বলে। 

লক্ষণীয়__এখানে উৎ-পূর্বক ই-ধাতু ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত ন! হইয়া 'দূর্ষে? 
পদের বিশেষণব্ূপে বাবহৃত হুইয়াছে। 
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রাত্রো প্রতাতায়াং গমিক্তামি (রাব্তি প্রভাত হইলে যাইব )। 
তশ্মিন্ তুক্টে জগৎ তুষ্টম্ (তিনি সম্তষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট )। 
ষষ্ঠী চানাদরে (২৩1৩৮) 
৩০১, ভাবলক্ষণে অনাদর বা! উপেক্ষা বুঝাইলে যাহাকে অনাদর করা 

হয় তাহার উত্তর ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। যথ/ রুদতঃ পুত্রস্ত মাতা গতা, 
রুদতি পুত্রে মাত। গতা। (পুত্র কাদিতে থাকিলেও মাত! চলিয়া গেলেন 
অর্থাৎ রোরুগ্ভমান বালককে অনাদর করিয়া মাতা চলিয়া গেলেন )। 

পশ্যতঃ বকমুর্খন্য নকুলৈর্ভক্ষিতাঃ সুতাঃ (বকমুখ দেখিতে থালিলেও 
তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই নকুল সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিল )। 

যতশ্চ নির্ধারণম্ (২৩1৪১) 
নির্ধারণ-্পৃথকৃকরণ। 
৩০২. জাতি; ও৭, ক্রিয়া বা সংজ্ঞা ঘারা সমুদয় হইতে একদেশের পৃথক্- 

করণ বুঝাইলে যাহা হইতে পৃথ্কৃকরণ তাহার উত্তর ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হয়। 
জাতি- মনুয্যেযু € মনুষ্যাণাং বা) ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ | 
ওণ- গোষু (গবাৎ ) কৃষ্ণা বছক্ষীরা | 
ক্রিয়।-_-অধ্বগেষু (অধ্বগানাম্ ) নীঘ্রতমাঃ। 
সংজ্ঞা যোধেষু ৫ বোধানাং ব|) অজুনিঃ শ্রেঠং। 

সাধুনিপুণাভ্যামগাক়সাং সগুম্যগ্রতেঃ (২৩1৫৩) 
( অর্চা প্রশংসা ) 
৩০৩, প্রশংসা বুঝাইলে সাধু ও নিপুণ শব্ষের যোগে সপ্তমী হয়, কিস্ত 

প্রতি প্রভৃতির (প্রতি, পরি ও অনু ) প্রয়োগে হয় না। 
সঃ মিত্রে সাধুঃ ( সে বন্ধুর প্রতি সদাচার পরায়ণ )। 
সঃ সঙ্গীতে নিপুণ: (সে সঙ্গীতে নিপুণ )। 
কিন্ত স সাধুঃ নিপুণঃ বা, সাহিত্যং প্রতি ( পরি অনু বা)। 

প্রসিতোৎস্কাভ্যাং ভূতীষ্বা চ (২1৩৪৪) 
(প্রদিত-তৎপর ) 
৩০৪. প্রসিত ও উৎসুক শবেব যোগে তৃতীয়! ও সপ্তমী হয়। 

সঃ জ্রমণে (ভরমণেন বা ) প্রসিতঃ (লে ভ্রমণে তৎপর )। 
সঃ বিষ্ভায়াম্ €বিভয়1 বা) উৎসুকঃ (সে বিদ্তায় উৎসুক )। 
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প্রস্বোগ 

দিবসে সূর্য শোভ৷ পায়, রাত্রে চন্ত্রদ্দিবসে সবিতা ভাতি, নিশি 
ভাতি নিশাকরঃ। তুমি এখানে আদিলে সকলেই মত্তু্ট হইল- স্বপ্মি অন্রা- 
গতে সর্বে তৃষ্টাঃ। বৃদ্ধিমানদিগের মধো মানৃষ শ্রে--বুদ্ধিমন নরঃ শ্রেষ্ঠ: | 
শিক্ষক চাহিয়! থাকা সত্বেও সে পাঠে বিবত হইল-_পশ্যত্যপি শিক্ষকে স 
পাঠাৎ বিরতঃ| সে পায়ে আঘাত পাইয়া পড়িয়! গেল_-স পতিতঃ পাদে 
হতঃ| ছাল পাইবার জন্য গাছ কাটিতেছে-_ত্বচি ছিনভি পাদপম্। 

অনুশীলনী 

১. বঙ্গান্ববাদ কর এবং স্ুলাক্ষর পদগুলিব কারক বিভষ্তি নির্ণয় কর £ 
নভসি শোভতে চন্দ্রঃ। অন্তং গতে সবিতরি স আগতঃ। ভ্ৃদি 

ভিন্ন: দীর্ঘর।বঃ পঞ্তত্বং গতঃ। চর্মণি ্বীপিনং হস্তি। যোধেষু অর্দুনঃ শ্রেষটঃ | 
সাহিত্যে নিপুণো ভবান্। রুদতি শিশেখ মাতা গতা। 

২* সংস্কৃতে অনুবাদ কর £ 
অবণ্যে হিংঅ জস্তব আছে। সূর্ধ উদ্দিত হইলে পদ্ম বিকশিত ₹য় | আসনে 

উপবেশন কব | বর্ধায় পথ জলমগ্র হয় । পর্বতগুলির মধ্যে হিমালয় উচ্চতম | 

৩. অশুদ্ধি সংশোধন কর : 
গীতস্য নিপুণে! বালঃ। স গৃহং তিষ্ঠতি সর্বদ1। মাং প্রসীদ মাত: । 

শয্যাং শেতে শিশুঃ 

সকল বিভক্তির উপর সাধারণ প্রশ্ন 

১. নিয়লিখিত সৃত্রগুলি উদাহরণসহ্ ব্যাখ্য। কর : 
উপান্বধ্যা, বস: ইথন্ৃতলক্ষণে, রচার্থান।ং শ্রীয়মাণঃ, ্রিয়[ঘেপপদস্থয 

চ কর্মণি স্থানিনঃ, পঞ্চমী বিভক্কে, উভয়প্রান্ড৷ কর্মণি, ক্রস্যেঘিষয়স্য কর্মণি। 
২, কর্মপ্রবচনীয় কাহাকে বলে? অর্থ উল্লেখ কবিয। পাঁচটি কর্ম- 

প্রবচনীয়কে বাকোো ব)বহার কর । 
৩, উদাহরণ দাও £ 
অবায়যোগে প্রথমা; উপলক্ষণে ৩য়|, হেতো ৩য়, অনাদরে ধর্থীঃ তাদর্থ্ে 

গর্ঘী, অপেক্ষার্থে «মী, হেতুযোগে ৬ঠী, অনাদরে ৬ঠা, ভাবে ৭মী, করণে ৬্ঠী, 
অধিকরণে ২য়া, সম্প্রদানে ২য়া, কর্মে "মী, কৃদযোগে কর্তায় ৬ঠী। 

১৮ 
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৪. নিম্মলিখিত পদগুলিকে বাকে। প্রয়োগ কর £ 

অধিবসতি, নিবারয়, সম্পগ্ভতে, উত্তরাহ্ি, দয়তে। 

&* স্ুলাক্ষর পদগুলির স্থলে বিকল্পবিভক্তি প্রয়োগ কর : 
জ্ঞানং বিনা বৃথা জীবনম্। তেন সদ্দশঃ সঙ্জনো নাণ্তি। গৃঁহমুত্তরেণ 

বনম্। ময্সা সেবে] হরি: | অক্ষেদঁব্যতি। কবীনাং কালিদাসঃ শ্রেষ্টঃ। 
স্ভোকেন মুক্তঃ | নাহং ত্বাং ভূণায় মন্যে। 

৬. কর্তা, কর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন কারকের সংজ্ঞা দাও । “বিবক্ষাতঃ 
ক+রকাণি ভবস্তি” এই উক্িটির যাথার্থ্য উদাহরণপসহ আলোচন। কর। 

৭* সকারণ বিভক্তি নির্ণয় কর £ 
বিকারহেতৌ। সতি কিক্রিয়স্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ। 

* বস্তা নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞ! শাস্তং তস্য করোতি কিম্। লোচনাভ্াং বিহীনস্য 
দর্পণং কিং করিস্ততি। অস্ত প্রভৃতি তবাসম্মি দাসঃ। নানা নারীং 
নিক্ষলা লোকযাত্রা। ভক্ত্য। গুরে৷ মধ্যান্ুকম্পয়। চ প্রীতাম্মি তে। 
টপলোইয়ং বটুঃ কদা চিদস্মতপ্রার্থনামন্তঃগুরেভ্যঃ কথয়েৎ। তল্ৈ 
পরণামমকরবম্। সমিদাহরণাস্ব প্রস্থিতা বয়ম্। 



একাদশ পন্ষিচ্ছ্ছেদ 

সমাস 
0074070149 

৩০৫. “সমাস” শব্দটির ব্যংপতিগত অর্থ সংক্ষেপ । 
অর্থের দিক দিয়! পরস্পর সম্বন্বযুক্ত+ দুই বা ততোধিক পদের এক পদে 

সংক্ষিগ্ত হওয়ার নাম সমাস। 
'বৃক্ষস্য পত্রম্ পততি; না বলিয়া আমরা বলিতে পারি বৃক্ষপত্রং পততি। 

“বৃক্ষস্য পত্রম্” স্থলে এই যে 'রক্ষপত্রম্ বলিলাম ইহাই সমাস। “রক্ষপত্রম্ 
সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ। আ'র 'বক্ষস্য পত্রম্ এইটি হুইল ব্যাসবাকা ব 
বিগ্রহ বাকা। “বাস শব্দটির অর্থ বিভাজন বা বিশ্লেষণ ।২ বিগ্রহ শবে 
অর্থও তাই। যাহা সংক্ষিপ্ত বা সংহত তাঁহাকে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখানোই বাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্যের কাজ। আর যে ছুইটি বা ততোধিক 
পদ যুক্ত বা মিলিত হইতে যাইতেছে তাহার! হইল সমস্যমাণ পদ। 
এখানে “বৃক্ষস্য” ও “পত্রম্? সমস্যমান পদ | “বৃক্ষস্য' পদের বিভক্তিটি সমস্ত পদে 
লুপ্ত হ্ইয়াছে। সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হুইয়! শুধু প্রাতিপদিকটি 
থাকে। সে সমাসে পূর্ব পদে বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাহাকে অলুক সমাস বলে। 

৩০৬. সমাস ও সন্ধির পার্থক্য 
সমাস ও সন্ধি উভয়েই একত্রীকরণের অর্থ বহন কবিলেও উহাদের মধ্যে 

মৌলিক পার্থকা রহিয়াছে । 
সঞ্ধি ষনিহিত ধ্বনির মিলনের ফলে ধ্বশি-রূপান্তর | কিস্তু সমাপ পরস্পর 

অর্থ সম্বন্ধযুক্ত ঘই ব! ততোধিক পদে পপ গ্রহণ । সঞ্ধি নিছক ধ্বনিগত, কিন্ত 
সমাস অর্থগত পদসংযোগ। 

৩০৭. সমাসের কয়েকটি সাথারণ নিয্বম 
(কে) সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয়। সমস্ত পদটি এক-পদ রূপে 

প্রযুক্ত হয়। 
৯০ সমর্থঃ পদবিধি ১ ২1১১ সমাসাদি পদসম্প্কাঁয় বিধি সমর্থ অর্থ!ৎ পরস্পর স্বস্বযুক্ত 
বুঝিতে হইবে | 

২. বন্ততঃ ব্যাস শব্দটি “সমাসেব'ই বিপরীত শব্দ ) সম্-অস্+ঘঞ.-সমাস, বি-অস+ 
ঘঞ.-ব্যাসঃ অনুক্ষপ “সংগ্রহ [ সমৃ-গ্রহঅপ,] শঙ্দেব বিপরীত “বিগ্রহ [ বি-গ্রহ.+ 
খপ. | ] 
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খে) সমস্যমান পদের সন্ধি অবশ্থাবিধেয় । যেমন, 
“হিমস্য আলয়_এস্বলে সমাস করিবার সময়ে হিম পদের বিভক্তি লুপ্ত 

হইয়! শুধু হিম প্রাতিপদ্িকটি রহিল । এখানে “হিম” আর “আলয়:” এক পদে 
পরিণত হুইবার সময় সন্ধির অবকাশ আছে বলিয়া সন্ধি অবশ্যই করিতে 
হুইবে। আভ্যন্তর সন্ধির পর পদটি দাভাইবে হিমালয়ঃ ( হিম + আলয়ঃ )। 

(গ) পূর্বপদের প্রাতিপ্দিকের শেষে “ন্” থাকিলে উহা লুপ্ত হইবে। 
যেমন? গুণিন্-গণঃ-ুগুণিগণঃ, যুবন্-শক্কি:-যুবশক্তিঃ | 

(ঘে) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাসের অস্তে প্রত্যয় হয় । যেমনঃ নদীম1তৃ+ 
ক-নদীমাতৃক [ নদীমাতৃকঃ দেশঃ ]। 

৩০৮. জমাসের প্রকারভেদ ও বিবরণ 
সমাস ছয়প্রকার-_অবায়ীভাবঃ তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি, ছন্দ ৷ 

ইহাদের মধ্যে কর্মধারয় ও দ্বিগ তৎপুকুষসমাসের প্রকারভেদ মাত্র।* তবে 
ইহাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহার! পৃথক সমাস রূপে চিহ্নিত হইয়াছে ।£ 

অব্যায়ীভ্ভান্ব 

৩০৯. যে-সমাসে পূর্বপদে সাধারণত অবায় থাকে এবং এ অবায়ের 
অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে অব্য়ীভাব সমাস বলে। 
অব্যয়ীভাব সমাস ক্লীবলিজ | 

“উপকুলম্*_এই সমন্ত পদটিতে “উপ” অব্যয়টি সামীপ্য অর্থে প্রযুক্ত এবং 
সমস্ত পদটিতে এই সামীপ্য অর্থটিই প্রধানব্ধপে প্রতীয়মান | ইহার ব্যাসবাক্য 
“কুলস্য সমীপে ।” বিভিন্ন অর্থে অবায়ীভাব সমাস হয়। 

সামীপ্য অর্থে। কণস্য সমীপে-উপকণম। গৃহ্ষ্য সমীপে-উপগৃহম্। 
গঙ্গায়াঃ সমীপে" উপগঙ্গমূ। নগ্যাঃ সমীপে -উপনদি । 

৩, তৎ্পুকষবিশেষঃ কর্মদাবযঃ, তদ্দিশেষে! দ্বিঃ। 
৪. বৈশিঞ্ট্েব জন্য তৎপুকষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত উপপদ তৎপুরুষকে অনেক বৈষাকরণ 

সপ্তম সমাস বলিযা থাকেন £ 
যশ্চোপপদস্ংজ্ো হহ্যপ্মেনাসৌ (সমাস: ) সপ্তধা মতঃ ( শবশক্তিপ্রকাশিক। )। 
৫. অব্যষীভাব (অব্যয-_-অন্ভুততন্তাবে চি।1ত7ঘঞ১) শব্দটিব অর্থ যাহা! অব্য. 

ছিল ন। অবাধ হইয়াছে । এই অথে সমস্ত শব্দটিরই অব্যযত্ব প্রতিপন্ন হয ("অনব্যয়েইপি তৎ. 
অবাধবৎ কাম আপ্রোতি? )। 

অবাযী'ভাব সমাসে শেষেব দীর্ঘস্বব হ্ুষ্বে পবিণত হয় । শেষোক্ত উদাহবণ দুইটিতে গঙ্গা” 
স্থলে *গঙ্গ' এবং “নদী" স্থলে 'নদি' হইয়াছে । 
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প্রষ্মোগ-_উপগঙ্গম্ ঘোষপল্লী (গঙ্গার নিকটেই ঘোষপল্লী ), উপনদি বনম্ 
€ নদীর নিকটেই বন )। 

অভাবার্থে॥ বিদ্বস্য অভাবঃ-্নিধিস্রমূ। তিক্গীধা; অভাব:স ছুতিক্ষম্। 
মক্ষিকাণামভাবঃ-নির্মক্ষিকম্ | 

অতায় অর্থে॥ হিমস্য অত্যায়ঃ-_অতিহিমম্। অতিহিমম্ অধুশ।--( এখন 
হিমের অতায় ঘটিয়াছে )। বাধায়াঃ অত্য়ঃ-অতিবাধম্। 

অনতিক্রম অর্থে ॥ শক্তিমূু অনতিক্রমাস্ যথাশক্তি। বিধিম্ অনতিক্রম্য 
সযথাবিধি | 

প্রষ্বোগ 2 যথাশক্তি কর্তবাং কুক ( শক্তি অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ 
যথাসাধ্য কর্তবা কব )। যথাবিধি পৃজাং সমাপয়তি স্ম বিপ্রঃ (ব্রাহ্গণ বিধিমতো 
পূজ| সমাপর্ণ করিলেন )। 

বীগ্পা অর্থে ॥ দিনং দিনং বা দিনে দিনে-ল্প্রতিদিনম। গৃহে গৃহে, 
প্রতিগৃহম্। 

প্রষ্বোগ £ প্রতিদিনং বর্ধতে চন্দ্রকল! (দিনে দিনে চন্দ্রকল। 
বাডিতেছে )। প্রতিগজং ন মৌক্তিকম্ (গজে গজে অর্থাৎ সব গজে মুক্তা 
থাকে না )। 

সমৃদ্ধি অর্থে। মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃস-সুমন্তরম্। 
প্রয়োগ £ সুমদ্বং মাম্ নন্দয়তি ( কল্যাণসমুহের সমৃদ্ধি আমাকে 

আনন্দিত করিতেছে )। 
অবধি বা অভিবিধি অর্থে ॥ বালঢাৎ প্রভৃতি_আবালাম। আ সযুদ্রাৎ 

আসমুদ্রম। আ মুক্তে:."আমুক্তি। 

প্রশ্নোগ £ আবাল্যং স মে মিত্রম (শৈশব হইতেই সে আমার বন্ধু1) 
আজীবনম্ জ্ঞানমাহুরণীয়ম (যতদিন জীবন ততদিন পর্বস্ত জ্ঞান আহরণ 

করা উচিত )। ূ্ 

বিভক্তার্থে ॥ গৃহে-অধিগৃহম্ | 
অধিগৃহম্ অস্তি কুপঃ (বাড়িতে কুয়া আছে )। 

আনুপূর্্য অর্থে ॥ জোষ্টস্) আনুপূর্যেণ_অন্থজোষ্ঠম্ 
প্রশ্োগ 8 অনুজষ্ঠাম পদোন্নতিঃ ভবিষ্ততি ( জোষ্ঠত্ব অর্থাৎ প্রবীণতা! 

অনুসারে পদোন্নতি হইবে । ) 
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বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্বপদে অব/য় না থাকিলেও অব্যয়ীভাব সমাস 
হইতে পারে। 

সংজ্ঞা বুঝাইলে নদীবাচক পদের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হয়। 
উন্মৃত্গঙ্গম্ ( একটি দেশের নাম । ) 
ষষঠযন্ত পদের সহিত “পার? ও “মধা” শব্দের বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। 
সমুদ্রস্য পারম্-পারেসমুদ্রমূ, গঙ্গায়াঃ মধাম্-মধ্যেগম্। বিকল্প 

যঠীতৎপুরুষ, সমুদ্রপারমূ, গঙ্গামধ্যম্। 

অমাসান্ত প্রত্যয় 

অব্যয়ীভাব মাসে কোন কোন পদের শেষে সমাসাস্ত টচ. প্রতায় হয়। 
টচ,-এর শুধু “অ? থাকে; টু ও চ, ই হয়। 

ক. প্রতি, পর, সম্ অনু ইহাদের পরবর্ত অক্ষি শব্দের উত্তর টচ. 
হয়। [ প্রতিপরসমনৃভ্যোহক্ষঃ ]| অক্কো: অভিুখম্সপ্রতাক্ষম্। [ প্রতি- 
অক্ষি+ অ€টচ.], এইরূপ সমক্ষমূ | অন্বক্ষম্, পরোক্ষম্ (অক্ষির অগোচরে )। 

খ. শরদ্ দিশ, ইতাদি শব্দের উত্তর টচ. হয়। 
শরদঃ সমীপে_উপশরদম্। দিশি দিশি- প্রতিদিশম্। 
গ. অন্ভাগাত্ত শব্দের উত্তর টচ. হয়। [ অনশ্চ ৫181১০৮] যেমন, 
রাজ্ঞঃ সমীপে-উপরাজম্ (রাজার নিকট )। আত্মনি-অধ্যাত্মূ। 
ঘ. নদী, পৌর্ণমাসী, আগ্রহায়ণী শব্দের উত্তর টচ. হয় বিকল্লে। 
উপনদম্চ উপনদি; উপপৌর্রমাসম্, উপপৌর্ণমাসি, উপাগ্রহায়ণম্ত 

উপাগ্রহথায়শি। [ নদীপৌর্ঘমাস্যাগ্রহায়ণীভাঃ ৫181১১০ ] 
উ. গিরি শব্দের উত্তর বিকল্লে টচ্ হয়। যেমন, গিরে: সমীপম্- 

উপগিরম্, উপগিরি | 

তৎ্পুরুষ সমাস 

৩১০. যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয় তাহাকে তৎপুরুষ সমাস 
বলে। 

৩১১, এই সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যস্ত যে-কোন বিভক্তি 
এবং পবপদে প্রথমা বিভক্তি থাকে । পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে সমাসের 
নাষ হুয়। যেমন, দ্বিতীয়। তৎপুরুষ, তৃতীয়! তৎপুরুষ; চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী 
তৎপুরুষ, ষণ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ। 
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দ্বিতীষ্ব। তৎপুরুষ 

কৃষ্ণং শ্রিতঃ » কৃষ্ণশ্রিতঃ, চরণম্ আশ্রিত:-চরণাশ্রিতঃ' দুঃখম অতীত: 
ছুঃখাতীতঃ, গ্রামং গতঃ- গ্রামগতঃ বরঃ প্রাপ্তঃ--“মংপ্রাপ্তঃ, বিপদম্ আপন্নঃ- 
বিপদাপন্নঃ। মুহুর্তং সুখম্.-মুহূতসুখম্, বং ভে'গা-বর্ষভোগ্যঃ | 

প্রশ্বো £ শরণাগতং রক্ষ ( শরণাগতকে রক্ষা কর)। কম্চি?্ যক্ষঃ 
বর্ভোগেন শাপেন নির্বাসিতঃ (কোন একটি যক্ষ বর্ধকাল ব্যাপিয়। ভোগ। 
শাপদ্ধার| নির্বাসিত হইয়াছিল )। 

তৃতীয়া তৎপুরুষ 
মাপেন পূর্ব: মাসপূর্বঃ পিত্রা সদৃশ:-পিতৃসদৃশঃ মাত্র! সম: মাতৃসম: | 

একেন উনঃ-একোনঃ। বাঁচা কলহঃ.্" বাকৃকলহঃ, বাচা নিপুণ: বা - 
নিপুখঃ। দর। মিশ্রঃদধিমিশ্রঃ।৬ ব্যাস্ত্েণ হতঃ-ব্যান্রহতঃ | নখৈঃ ভিপনঃ 
-নখভিন্নঃ, বাঁণেন আহতঃ-বাণাহতঃ, জ্ঞানেন লন্ব:-জ্ঞানলব্ধঃ", মাতৃসমাং 
জন্মভূমিং নমামি ( মাতৃসদ্বশ জন্মভূষিকে প্রণাম করি )। 

প্রয্োগ £ পলমিশ্রমন্নং ভক্ষয় (মাংসমিশ্রিত অন্ন ভোজন কর )। 
ভিক্ষালন্ধেন ধনেন পরহিতং করোমি ( ভিক্ষান্বারা লব্ধ ধনে পরোপকার 
করিব )। 

চতুর্থী তৎপুরুষ 
ক. তাদর্থো বিহিত চতুর্থযন্ত পদের সহিত সুবস্তপদের সমাস হয়। 
যৃপায় দারু--যৃপদারু, কুগুলায় হিরণাম্-কৃগুলহিরণাম। কুগুল- 

হিরণ্যং ক্রীণাতি (কুগুলের জন্য সোনা কিনিতেছেন )। 
প্রকৃতিবিকৃতিভাব ন! বুঝাইলে চতুর্থী তৎপুরুষ হইবে না। “অশ্বায় ঘাসঃ” 

এস্থলে চতুর্থী তৎপুরুষ হইবে না। (“নণ্বথাস:' পদ ষণ্ঠী তৎপুরুষে সিদ্ধ, 
অশ্বস্য ঘাসঃ )। 

ভূতায় বলিঃ-ভূতবলি:, গবে হিতম্সগোহিতম্। গবে সুখম্-* গে- 
সুখম। গোহিতং গোসুখং বা দেশস্য কাম্যম্। 

৬. পূর্ব-সদৃশ-সমোনার্ঘ-কলহু-নিপুণ-মিশ্র-ক্ষৈ: (২1১1৩১)। ( সমোনার্থ-সম+উনার্ধঘ ) 
৭, কর্তকরণে কৃতা বছুলম (২১৩২ )। কৃৎ্প্রত্যযান্ত পদের সহিত কর্তায় ও করণে 

বিহিত তৃতীয়া বিভক্তান্ত পর্দেব অনেক স্থ।নেই '্ভৃতীষ! তৎপুরুষ সমল হয । 



২৮০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক। 

খ. অর্থশব্দের সহিত চতৃথ্যন্ত পদের নিত) সমাস” হয় এবং পরবর্তী 
বিশেষ্কের যে লিঙ্গ সমাসবদ্ধ শব্দেরও সেই লিঙ্গ হয়। 

তস্মৈ অয়ম্-_তদর্থ; তদর্থ? গ্রন্থ 
তস্মৈ ইয়ম_তদর্থা তদর্থা বাটিক 

তস্মৈ ইদম-্তদর্থম.  তদর্থম্ ধনম্ 
অর্থশব্বের সহিত সমাসে সমস্তপদটি প্রায়শঃ ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। 
প্রশ্নোগ ঃ অধ্যস্বনার্থমন্রাগতোহস্মি (অধ্যয়নের জন্ম এখানে 

আসিয়াছি )। জলার্থং দীিকাং গচ্ছতি (জলের জন্য দীঘিতে যাইতেছে )। 
সংক্ষেপমাত্রং কিঞ্থিদেতেষাং প্রবোধনার্থং চিন্তাতাম” ( ইহাদের 
জ্ঞানোন্মেষের জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু চিন্তা করুন )। 

পঞ্চম। তৎপুরুষ 

লোকাৎ ভয়ম--লোকভয়ম্। সর্পাৎ ভীতি: সর্পভীতিঃ | ব্যাদ্রাথ ভীঃ__ 
বাদ্রভীঃ। সুখাৎ অপেতঃ- সুখাপেতঃ | ছুঃখাৎ মুক্তঃ__দুঃখমুক্তঃ | পাণেঃ 
পতিতঃ--পাণিপতিতঃ। স্তোকাৎ যুক্তঃ-_স্তোকমুক্তঃ। দূরাৎ আগতঃ_ 
দূরাগত:। 

প্রষ্বোগ ঃ লোকভয়্ম্ কার্ঘাতকম্ (লোকভয় কার্ষহানিকর )। 
বিপনুক্তত্বম্ (তুমি বিপদ হইতে মুক্ত)। বানরাস্তৎপাণিপতিতাং ঘন্টাং 
বাদয়ন্তি (বানরেরা তাহার হাত হইতে পতিত ঘণ্টাটি বাজায়)। দুরাগতঃ 
কোহয়ং শব্দ: ? (দূর হইতে এ কিসের শব্দ আসিতেছে ?) 

ষষ্ঠী তৎপুরুষ 
রাজ্ঞঃ পুরুষঃ--রাজপুরুষঃ| বিছ্যায়াঃ আলয়ঃ_বিদ্ভালয়ঃ। গঙ্গায়াঃ 

জলম্-গঙ্গাজলমৃ। কুপস্য উদকম্ কৃপোদকম্। বৃষ্টেঃ পাত:-_বৃফ্িপাত; | 
মম ভবনম্-মদৃভবনম্। রবেঃ কিরণঃ-রবিকিরণঃ। পয়সঃ পানম্- 

পয়ঃপানম্। ছাগযাঃ হ্ধম_ ছাগছুপ্ধম | মুগ্যাঃ শাবক£:- ম্থগশাবকঃ | 

প্রয়োগ £ কূপোদং গঙ্োদকং ব। আনেষ্যামি--(কুয়োর জল আনৰ 
না গঙ্গাজল আনব?) বৃপ্টিপাতেন ধৌতঃ পন্থাঃ__( পথ রৃষ্টিপাতে ধৌত 

৮, যেসমাসে সমস্যমান পদগুনি নিতাই সমসবদ্ধ থাকে অর্থাৎ ব্যাসবাকা হয় না অথবা 
ব্যাসবাক্য করিতে সমস্তমান পদেব বহিভূ্তি কোন পদের আশ্রয় লইতে হয় তাহাকে নিত্য- 
সমাস বলে। 



সমাস ২৮১ 

হইয়াছে)। পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনমূ-_( সর্পের দুর্ধপান 
কেবল তাহার বিষবর্ধন করায় ) 

বঠী নিষেধ 
(কয়েকটি বিশেষক্ষেত্র ) 

ক, নির্ধারণে বিহিত ষণ্ঠীর সহিত লমাস হয় না| 
পর্বতানাং হিমালয়: শ্রেষ্ঠ: | 

এই উদাহুরণে “পর্বতহিমালয়ঃ, এইরূপ দমাস হইবে ন|। 
[ ন নির্ধারণে (২1২১০) ] 

খ. মতি বুদ্ধি ও পৃজার্থে বর্তমানকালে বিহিত ক্র-প্রতায়াস্ত শব্দের 
সহিত ঝষ্যন্তপদের সমাস হয় না। 

রাজ্ঞাং মতো! বৃদ্ধো পূজিতে। বা। (জেন চ পৃজায়াম্ ২২1১২) 

সপ্তমী তৎপুরুষ 

দানে শৌওুঃ (অত্যন্ত উদার )__দানশৌওঃ, বচনে পটুঃ__-বচনপটুঃ, 
রণে নিপুণঃ_ রণনিপুণঃ, কর্মণি কুশল: কর্মকুশল£, আতপে শু 
আতপশুগ্ঃ, স্থালাং পকঃ_ স্থালাপক:, মাষে দেয়ম্নমাসদেয়ম্। বর্ে 
পরিশোধ্যম__বর্ষপরিশোধ্যমূ। 

প্রয্মোগ ঃ বচনপটুরয্বং বালক: বিতর্কসভায়াং ভাষণং দদাতি (বচনে 
পটু এই বালক বিতর্কসভায় ভাষণ দিতেছে )। রণনিপুণোইপায়ং রণং 
পরিহরতি (রণমিপুণ হুইয়াও ইনি রণ পরিহার করিতেছেন )। আতপশুদ্ং 
তওুলমানয় (রোদে শুষ্ক তুল আনে! )। বর্ষপরিশোধ্যঃ অয়ং ধণঃ (এই 
ধণ এক বৎসরে পরিশোধ করিতে হুইবে )। 

অন্যান্য ততপুরুষ 
একদেশী তৎপুকুষ 

একদেশ-»" অবয়ব বা অংশ, একদেশী (একদেশ+-ইন্)স্ ম্ববয়বী বা সমগ্র। 
৩১২. একবচনাস্ত যষ্ঠীবিভক্তান্ত অবয়বীর সহিত পূর্ব অপর, অধর 

ইত্যাদি শবের যে সমাস হয় তাহাকে একদেশী তৎপুরুষ বলে। 
ূর্বং কারস পূর্বকায়: ( দেহের পূর্বভাগ.)। 
অপরং কায়স্ম--অপরকায়ঃ (দেহের অপবভাগ )। 



২৮২ সংস্কৃত ব্যাকরণ, প্রবেশিকা 

নঞ তৎপুক্রষ 

৩১৩. সুবস্ত পদের সহিত নএঞ.* এই অব্যয়ের সমাসকে নএঞ তৎপুরুষ 
সমাস বলে। (নঞ (২1২।৬) 

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে নঞ.-এর শুধু “অ” থাকে । 
(ন লোপো! নঞঃ ৬৩1৭৩ ) 

ন শক্তঃ- অশক্তঃ) ন দর্শনম্- অদর্শনম্, ন ভিন্ন: অভিন্নঃ, ন বিকৃতঃ- 
অবিকৃতঃ। 

বরবর্ণ পরে থাকিলে লুপ্ত ন-কার নএঞ.-এর “অ”এর পর ন্ আগম্ হয় 
অর্থাৎ “অন্? হয়। তস্মান্লডচি (৬৩1৭৪ ) 

ন' ইফ্টম্্-অনিষ্টম্ (ন১অন্-ইঞ্টম-অনিষ্টম)। ন উপলন্ধিঃ- 
অনুপলন্ধিঃ | ন একম্_অনেকম্। ন ওঁদার্ধম_অনৌদার্ষম্। 

মা ব্রয়াৎ অত্যমপ্রিয়ম্ ( অপ্রিয় সত্য বলিও না)। নাপুষ্টঃ (ন+ 
অপৃষ্টঃ ) কস্মচিদ্ ব্রয়াৎ (অপুষ্ট হুইয়া অর্থাৎ না জিজ্ঞাসা করিলে কাহাকেও 
কিছু বলিও না)। নানিষ্ং (ন অনিষউং) কম্যচিৎ কুর্ধাৎ (কাহারও 
অনিষ্ট করিও না )। 

উপপদ তৎপুরুষ 

৩১৪. উপপদের১* সহিত কদস্ত পদের যে-সমাস তাহাকে উপপদ- 
তৎপুকষ বলে । 

কুম্তং করোতি যঃ সঃ-্কুস্তকারঃঃ সতাং বদতি যঃ সঃ--সত্যবাদী, 
ব্রহ্ম চরতি যঃ সঃম্ব্রহ্মচারী, অগ্রে গচ্ছতি যঃ সঃ ইতি-অগ্রগামী, প্রভাং 
কবোতি যঃ সঃস্প্রভাকর*, ইন্দ্রং জয়তি যঃ স:-ইন্দ্রজিৎ, জলে চরতি যঃ সঃ 

৯ নঞ্জেব অর্থ ছয় প্রকাব__ 

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যতং তদল্লতা 

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞ্র্থাঃ ঘট প্রকীতি তাত। 
ক্রমিক উদাহরণ: সাদৃশ্য-_ন ব্রাহ্মণঃ-্ অব্রা্থাণঃ (ক্রহ্ষণসদৃশত )। অভাব-ন 

সুখমৃ-অসুখম্ (সৃখয্য।ভাবঃ )। অন্যত্ব_-ন ঘটঃ-অঘটঃ ( ঘটাদন্ুঃ )। অল্পত্ব_ন কেশীন 
অকেশী ( অল্পকেশী )। অপ্রাশস্তা-ন কাল$-অকাল; (অপ্রশস্তকাল )। বিরোধ--ন 
স্বব:স্মঅসুবঃ (সৃরবিবোধঃ )। 

১০ যে-সকল সৃবস্ত পদ্দের পরবর্তী ধাতুব উত্তর অপ ট, ণিন্ ইত্যাদি কৃৎ-প্রত্যয় বিহিত 
তাহাদিগকে উপপদ বলে। 



সমাস ১৪৫ 

-জলচবঃ, নভসি চরতি যঃ সঃ. নভশ্চরঃ, নভশ্চারী, নূন্ পাতি যঃ সঃ-নৃপঃ, 
গৃহে" তিষ্ঠতি যঃ সঃ-গৃহস্থঃ শ্রমেণ জীবতি যঃ সঃ. শ্রমজীবী । 

সগঙ্গায়াং নিত্যজীয়ী (সে গঙ্গায় নিচ তান করে)। মিথ্যা- 
বাদিনি ন কোহপি বিশ্বসিতি (মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না)। 
সরসি পঙ্কজং জায়তে (সরোবরে পল্প জন্মায়)। বিন্ময়করং তাবৎ 
সভশ্চারিণাং সাফলাম্ ( নভম্চারীদের সাফলা বিস্রয়কর)। 

প্রাদি তৎপুরুষ 
৩১৫. প্র-পর! প্রভৃতি কুঙিটি অবায়ের সহিত সুবস্ত পদের তৎপুরুষ 

সমাসকে প্রাদি তৎপুকষ বলে। (কুগতিপ্রাদয়ঃ ২২1১৮) 
প্রগতঃ পিতামহঃ-্প্রপিতামহঃ১১ | বিশ্লিষ্ট) মাতা-বিমাত1। সু 

 শোভনঃ ) রাজা -্সৃরাজ1| অতিক্রান্ত: মালাম্_অতিমালঃ| উৎক্রাস্তঃ 
বেলাম্- উদ্বেলঃ১২ 

তৎপুরুষ সমানে সমাসান্ত প্রত্যস্ব 

৩১৬. তৎপুকষ সমালে রাজন্ ও সখি শকোর উত্তর টচ. হয়। 
[ রাজাহঃসখিভ্যস্টচ ]| টচ.-এর “অ? থাকে। 

কর্সশান্রয় 
৩১৭. যে সমাসে সমস্যমান পদদ্বয় সমানাধিকরণ১ অর্থাৎ বিশেষ্য- 

বিশেষণভাবাপন্ন অথবা! অভেদসম্বন্ধে একার্থপ্রতিপাদক হয় তাহাকে কর্মধারয় 
মাস বলে। কর্মধারয় সমাস তৎপুরুষেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাতে ও পরপদের 
অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় । 

কে) বিশেষণ+বিশেষ্য 8 (বিশেষণং বিশেস্তেশ বসুলম্ ২1১৫৭ ) 
নীলঃ আকাশঃ- নীলাকাশঃ, উষ্ণম উদকম্উস্েগোদকম্ 
নব: পল্লব:-নবপল্লবঃ নবম্ অন্নম্-নবান্নমূ 
সর্বে লোকাঃ-সর্বলোকাঃ বিশ্বে দেবাঃ- বিশ্রদেবা 

১১ প্রাদযঃ গতান্যর্থে প্রথময়া 
১২ অত্যাদ্যঃ ক্রাস্তাদ্রর্থে দ্বিতীঘধ! 
১৩ তৎপৃনষ প্রধানতঃ ব্যধিক্করণ সমাস অর্থাৎ সমস্ুমান পদদ্ধম ভিমবিভক্তিক । 
তস্ত পুকষ:তৎপুকধ:, এখানে পূর্বপদে "ষঠী' এবং পবপদে প্রথম। | কর্মপারয়ে উভয় 

দই প্রথমাবিভক্তিক, অথব! বিশেষণবিশেহ্যভাবা পন্ন | 
তৎপুকধ2 সমাসাধিকরণঃ কর্মধ|রয় 2 ( ১1১৪২) 
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মছান্ দেবঃ--মহাদেবঃ মহান্ বীরঃ.* মহাবীরঃ3 

সুন্দরী মহ্লি।-সুন্দরমহিলা রুষণা চতুর্দপী ₹কৃষণচতুরদী 

পাচিকা স্ত্রী-পাচকক্ত্রী পঞ্চমী কন্যা * পঞ্চমকন্থা। ১ € 
€খ) বিশেষণ+ বিশেষণ £ 

হৃষউটশ্চাসৌ পু্টশ্চেতি- হৃষটপুষ্ট ; 
কাস্তশ্চাসৌ কোমলশ্চেতি -কাস্তকোমল: 

এন্সপস্থলে একটি বিশেষণ যেন বিশেম্তস্থানীয় হইয়া পডে । 
পূর্বকাল ও উত্তরকাল বুঝাইলে ক্র-প্রতায়াস্ত পদের কর্মধারয় : 

পূর্বং স্নাতঃ পশ্চাঁৎ অন্থলিপ্ত:-স্াতাহৃলিপ্তঃ 
ূর্বং সুপ্ত: পম্চাৎ উত্থিত: সুপ্তোখিতঃ 

ূর্বং ভুক্তং পশ্চাৎ উদ্গীর্ণম্ -ভুক্তোদৃগীর্ণম্। : 
নঞ.বিশিষ্ট ক্র-প্রতায়াস্ত পদের সহিত নএ-শুন্য কপ্রত্যয়াস্ত পদের 

কর্মধাবয় £১৬ 

কতঞ্চ তৎ অকৃতধ্চ--কৃতাকৃতম্, ( অংশতঃ কৃত এবং অংশতঃ অকৃত )। 
তুক্তধ্চ তৎ অভুক্তঞ্চ ( অংশতঃ ভুক্ত এবং অংশতঃ অভুক্ত )। 
(গ) বিশেষ্ত+ বিশেষ্য [ পূর্বপদ যেন পরপদের বিশেম্বস্থানীয় ] 
যাভুঃ সএব লোকঃ-ভূলোকঃ|। ষঃ পিতা দ এব দেব:-পিতৃদেবঃ। 

যে! গুরুঃ স এব দেবঃলগুরুদেবঃ | যোদেবঃস এব খধি:_দেবন্িঃ | যো 
রাজা স এব খধি:স্রাজধিঃ। 

মধ্যপদলোগী (উত্তরপদলোগী ) কর্মধারষ় 

৩১৮ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাদবাকা ব্যাখ্যামূলক পদ বা পদগুচ্ছ 
লোপ পায় তাহাকে মধাপদলোপী কর্মধারয় বলে। 

শাকপ্রিয়ঃ পাধিবঃস শাকপাধিবঃ। 
এখানে সম্পূর্ণ ব্যাসবাক্যে পপ্রিয়” পদটি মধ্যবতাঁ তাই শাকপাথিবঃ এই 

সমন্ত-পদকে মধ্াপদলোপী কর্মধারয় বলা হয়। আবার “শাকপ্রিয়ঃ এই 
১৪ মহৎ শবেব হলে “মহা? আদেশ হইয়াছে-_মহতো “মহা? বিশেষে । 
১৫ কর্মধাবয সমাস হইলে পৃ্পদবূপে প্রযুক্ত ভাষিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গেব পুংবভভাব হুয়। 

ভাষিতপুংস্ক-যে সকল স্ত্রীলিঙ্গশব্দের পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ বা ব্ধপাস্তর হয়। শ্রী? লক্ষ্মী ইত্যাদি 
পদ ভাষিত প্ুংস্ক নহে, নিত্য সত্রীলিঙ্গ। 

১৬. জেন নঞ.বি শিফেনানঞ, (২1১৬০ ) 
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সমস্তপদের উত্তরপদ “প্রিয়” লুপ্ত হওয়ায় ইহাকে উত্তরপদলোগী কর্মধারয়ও 
বল। চলে ।১" 

এইরূপ : ছায়াপ্রধানঃ তরু -ছায়াতরুঃ, ব্রাহ্মণবহুলঃ গ্রামঃ ব্রাহ্মণগ্রামঃ, 
দধিযুক্তঃ ওদনঃ-্দধ্যোদনঃ, বিদ্ধানামা! গিখিঃ-বিদ্ধাগিরিঃ, তিলমিআাঃ 
তওডুলাঃ-তিলতঙুলাঃ। 

উপমাত্সক কর্মধারস্ব 

৩১৯. উপমাত্বক কর্মধারয় তিনটি £ উপমান কর্মধারয়, উপমিত 
কর্মধারয় ও রূপক কর্মধায়। এই সমাসের সম্যক অবধারণে উপমেয় উপমান, 
সাধারণধর্ম এই তিনটি পরিভাষার সহিত পরিচয় আবশ্যক । 

উপমেয়-যাহাকে তুলন। কর! হয় সে ব1 তাহা উপমেয় (606 061:5010 01 
6 01105 ০010708160), 

উপযান-ুযাহার সহিত তুলনা করা হয়, অর্থাৎ যাহাকে তুলনার যান 
হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা! উপমান (006 7061501 0 1111178 ০01- 

[81650 (০), 

সাধারণধর্ম -উপমেয় ও উপমানের যাহ! সাধারখ গুণ অর্থাৎ যে গুণের 
জন্য উভয়ের তুলনা! তাহ! সাধারণধর্ম (০011)01) 20111006601 00101 

01 81101181119), 

পুষ্পম্ ইব কোমলম্ হৃদয়ম__এখানে হৃদয়ম_্উপমেয়, পুষ্পম্ - উপমান, 
কোমলম্- সাধারণধর্ম, ইব-উপমাবাচক শব্দ (/০1 ৫9706108 ০০- 
ঢ08118017), 

উপমান কর্মধারয় 

৩২০. সাধারণধর্ম-বাচক পদের সহিত উপমান-পদের ঘে সমাস হয় 
তাহাকে উপমান কর্মধারয় বলে । 

[উপমানানি সামান্যবচনৈঃ ২১৫৬ ] 
ঘন ইব শ্যামঃ-্ঘনশ্য।মঃ | তুষার ইব ধবলঃ-তুষারধবলঃ। অনল ইব 

উজ্ল:--অনলোজ্ৰলঃ | নবনীতম্ ইব কোমল: নবনীতকোমলঃ | অর্ণব 
ইব গভীরঃস্" অর্ণবগভীরঃ | হিম ইব শীতলঃ. হিমশীতলঃ | শঙ্খ ইব 
শুত্র:-. শতশত: 

১৭, শাকপাধিবাদীনাং সিদ্ধষে উত্ভরপদলোপস্ঘোপসংখ্যানম (ব1) 
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উপমিত কর্মধারস্ব 
৩২১. সাধারণধর্মের উল্লেখ ন| করিলে ব্যান প্রভৃতি১* উপমান পদের 

সহিত উপমেয্ন পদের যে সমাস তাহাকে উপমিত কর্মধারয়১৯» বলে। 

পুরুষঃ ব্স্র ইব-পুরুষব্যান্রঃ নরঃ সিংহ ইব-্নরসিংহঃ, পাণিঃ পল্লব ইব 
-পাণিপল্লবঃ। 

রূপক কর্মধারয় 
৩২২, যে সমাসে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পিত হয়, তাহাকে 

রূপক কর্মধারয় ২" সমাস বলে। 
মুখমেব চন্দ্রঃ যুখচন্দ্রঃ | ক্রোধ এব অনলঃস্" ক্রোধানলঃ | বিদ্যা এব 

ধনম্স্বিগ্ভাধনম্। কাল এব সিন্ধুঃ- কালসিন্ধুঃ । জ্ঞানমেব আলোক: 
জ্ঞানালোকঃ। ভব এব অর্ণবঃ-ভবার্ণবঃ | 

৩২৩. উপযিত কর্মধাবয়ে ক্রিয়াদি উপমেয়ের অর্থান্ুগামী কিন্তু রূপক- 

কর্মধারয়ে ক্রিয়াদি উপমানের অর্থান্থগামী | 
পুরুষসিংহং বন্দে__এখানে “বন্দে” ক্রিয়াপদটি উপমেয়ের অনুগামী । 

তাই “পুরুষসিংহম্ উপমিত কর্মধারয়। 
কিন্বু পুরুষসিং হঃ গর্জতি-_এই বাকো গর্জতি ক্রিয়াটি উপমান “সিংহ* 

পদের অনুগামী, তাই “পুকষসিংহঃ” পদটি রূপক কর্মধারয়। 

ছি 
৩২৪. যে কর্মধারয় সমাসে পূর্ব পদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং সমস্ত- 

পদটি সমাহার বা সমষ্টির অর্থ প্রকাশ করে তাহাকে দ্বিগ সমাস বলে। 
[ তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ (২1১1১) 
সংখ্যাপূরো ছবিঃ (২1১।৬২) ] 
ঘি সমাস তিন প্রকার £ তদ্ধিতার্থ দ্বিও, উত্তরপদ দ্বিগড ও সমাহার 

দ্বিগ। 

১৮, ব্যাঘর, বৃক, খষভ, কৃঞ্জব, সিংহ, শাল, নাগ? বৃঘভ, চক্র, কমল, পল্লব, কিশলয়, 
ববাহ-_-সমাসের দ্বিতীয পদবপে প্রযুক্ত হইলে ইথাব] “শ্রেহত্ব' বৃঝায। 

১৯. “উপমিত" পদে ভাবে “তত? হইয়াছে। অতএব অর্থের দিক দিয়া উপমিত-» 
উপমেয়। 

২০, বূপক কর্মধারয় সমাঁসেব জন্য পীণিনিব্যাকরণে কোন পৃথক্ সূত্র নাই, মম্ুর- 
ব্যংসকাদয়শ্চ এই বিধানের মধ্যেই ক্পক কর্মধাবয় সিদ্ধ । 
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তদ্ধিতার্থ বিড £ পঞ্চভিঃ গোভি: ক্রীতঃ- পঞ্চগুঃ | ষগ্লাং মাতৃ নামপত্যং 
পুমান্- ষাণ্মাতুর£। | 

উত্তরপদ দ্বিগঃ পঞ্চ গাবঃ ধনং যস্য সঃ-পঞ্চগবধনঃ। 
সমাহার দি £ পঞ্চানাং বটানাং সমাহার:-পঞ্চবটা . ভয়াণাং লোকানাং 

সমাহারঃংল্ত্রিলোকী। চতুর্থাশাং পদানাং সমাহাগ:সচতুস্পদী। পঞ্চানাং 
মুলানাং সমাহার£-পঞ্চমূলী ।২ 

৩২৫, তৎপুরুষ €কর্মধারয় ও দ্বিু) সমাসে বিধেয় 
সমাসাস্ত প্রত্যক্স ঃ 

অচ, 

১* সংখ্যাবাচক ও অব্যয় শব্দ পূর্বে থাকিলে অস্বলিশবের উওর 

সমাসান্ত অচ, হয়। 
[ তৎপুরুবস্যান্ুলেঃ সংখ্যাবায়াদেঃ (৫181৮৬) ] 
ঘ্বে অঙ্কুলী প্রমাণমস্য _গ্যস্থীলম্ (অংশুকম্), অঙ্লিমতিক্রান্তম্_ অতাঙ্গুলম্ 

( অঙ্কুরীয়কম্ )। 
২. সংখ্যাবাচক, অব্যয়, অহন্, সর্ব, একদেশবাচক; সংখ্যাত ও পুণ্য 

শব্দের পরবত্তা “রাত্রি” শব্দের উত্তর অচ. হয়। 
[ অহঃ২২-সবৈকদেশসংখ্যাতপুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ (৫181৮৭) ] 
দ্বয়োঃ রাত্রেযোঃ সমাহার£-দ্বিরাত্রম। রাগ্রিম অতিক্রান্ত: অতিরান্রঃ। 

সর্বা রাত্রিঃস-সর্বরাব্রঃ, পূর্বং রাত্রেঃ-পূর্ববাত্রঃ।২৩ সংখ্যাতা রাব্রিঃস্ 
€খ্যাতরান্রঃ, পুণা! রাত্রিঃপুণ্যরাত্রঃ | 

ট্চ 
ছি 

তৎপুরুষ সমাসে রাজ্ন্ অহন্ ও সথি শব্দের উদ্তর টচ, হয়। 
মহান্ রাজ1-মহ[রাজঃ, কৃষ্ণস্য সথ1-কুষ্ণসথঃ, শুভম্ অভঃ-শুভাহঃ | 

২১. অকারান্ডোত্তবপদে! ছবি: স্ত্িমিউঃ-উত্তরপদ অকাবান্ত হইলে ছি? সমাস 
স্্রীলঙ্গ হয়। কিন্তুপাত্রাদিভাঃ প্রতিষেধঃ | 

পঞ্চানাং পাত্রাণাং সমাহাবঃ-পঞ্চপাত্রম 
্রয়।ণাং ভূবনানাং সমাহারঃ-ত্রিভূবনম 
২২. এই সুত্রে অহন্ শবের গ্রহণ ছম্ৰ সমাসেব জন্য । 

অহশ্চ বাত্রিশ্চ স*অক্যোবাজ্রেঃ । 
২৩. কিন্তু পৃর্বা রাত্রিঃসপৃববাত্রিঃ | 
কারণ; এখানে একদেশ বৃঝাইতেছে না। 



২৮৮ স্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা 

দিও সমাসে “নৌ? শবের উত্তর টচ, হয়|. 
পঞ্চানাং নাঁবাং সমাহার£- পঞ্চনাবম্। 
অর্ধপূর্বক নৌ শবেও টচ. হুয়। 
অর্ধং নাবঃ-অর্ধনাবম্। 
[ নাবো দ্বিগোঃ (৫181৯৯) অর্ধাচ্চ (&181১০০) ] 

ত্অ 

নএঃংতৎপুরুষে পথিন্ শব্দের উত্তর বিকল্পে সমাসান্ত “অ+ প্রতায় হয়। 
[ পথে! বিভাষা ৫181৭২) ] 

ন পন্থাঃ- অপন্থাঃ, অপথম্৭ * 
অপথং গাহতে মৃঢ়ঃ [ মূর্খ কুপথে গমন করে ]। 

বনুত্রীহি 

৩২৬. যে সমাসে একাধিক প্রথমাস্ত পদ সমস্তপদে পরিণত হৃইয়া 
সমস্যমান পদদ্বয়ের অর্থ না বুঝাইয়! অন্য অর্থ বা পরপদের অর্থ প্রধানরূপে 
বুঝায় তাহাকে বহুত্রীহি সমাস বলে। 

[ অনেকমন্যুপদার্থে (২1২২৪) ] 
একাধিক প্রথমাস্ত পদ বলিতে একটি বিশেষণ ও অপরটি বিশেষ্য । 
বেহুত্রীহি” শব্দটিই বনুত্রীহি সমাসের উদ্দাহরণ। বহু ব্রীহি (ধান্য ) 

যাহার -্বহ্ুত্রীহি। এখানে সমস্ত পদটি “বহু” বা ব্রীহিঃ কাহারে! অর্থ ন। 
বুঝাইয়। বহ্ধান্যশালী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে । এই সমাসে বহু ও ব্রীহি 
পদটি প্রথমান্ত অর্থাৎ ইহার! বিশেস্ত-বিশেষণরূপে সম্পঞ্ষিত। 

এইরূপ বন্ছত্রীহি সমাসকে সমানাধিকরণ ( সমবিভক্তিক ) বহুব্রীহি বলে। 
পীতম্ অন্বরম্ যস্য-গীতাম্বরঃ (হরিঃ)| দীর্ঘে। বাহু ষস্য স:-দীর্ঘবাুঃ 

(রামচন্দ্রঃ)। ফুল্লং কমলং যম্মিন্ তৎ-ফুল্লকমলং (রঃ )। কৃতং কর্ম যেন 
সঃসুকৃতকর্ম! (পুরুষ )। এগুলি সবই সমানাধিকরণ বহুত্রীহির উদাহরণ । 

সমস্যমান পদন্থয় সমানাধিকরণ বা সমবিতক্তিক না! হইলেও যদি তাহা 
অন্যপদের অর্থকে প্রধানভাবে বুঝায় তাহাও বহ্ুত্রীহি সমাসপ। এইরূপ 
বহুত্রীহিকে ব্যধিকরণ বস্ছৃত্রীহি বলে। 

২৪. অপথং নপুংসকম্ (২1৪৩০) তৎপুকষ সমাসে “অপথ, ক্লীবলিল । 



সমাস ২৮৯ 

দণ্ডঃ পাণৌ যস্য স:-দগুপাণিঃ। এখানে “দণডঃ, প্রথমান্ত, কিন্তু 'পাশি' 
সপ্তমান্ত । 

এইরূপ £ শবেষু জন্ম যস্য সঃ. শরজন্মা (কাতিকেয়ঃ )। ক্ষণে জন্ম যস্য 
সঃ-ক্ষণজন্ম] । পগ্মং নাভৌ যস্য সঃ. পদ্মনাভঃ (1বধুঃঃ)| শ্রীঃ কণে যস্য 
সঃ. শ্রীকঠ:। 

অন্যান্য বন্থব্রীহি 

বছত্রীহি সমাস মুলত: সমানাধিকবণ ও বাধিকবণ এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত । উপশ্রেণীগুলি ইহাদেরই অন্তর্ভূজর। তবু বিশেষত্বেব জন্য ইহাদের 
বিভিন্ন নামে চিন্তিত কব! হইয়াছে । 

সহার্থক বা! তুল্যযোগ্ে বছুত্রীহি 
পুত্রেণ সহ বর্তমানঃম্সপত্রঃ ( গচ্ছতি )। অনুজেন সহ বর্তমানঃ_ 

সাহৃজঃ (ভ্রমতি )। 

নএ৪, বন্ছত্রীহি 
ন (নাস্তি ) বোধঃ যস্য স:_ অবোধঃ | 
নির (নান্তি ) বোধঃ যস্য সঃ. নিবোঁধঃ | 

মধ্যপদলোপী নন্ব্রীহি 
গজধ্য আননমিব শাশনম্ যস্য সঃ. গজাননঃ | 
শান্তি পর্ণভক্ষণং যস্যাঃ সা অপর্ণ| | 

ব্যতিহার বভাব্রীভি 
পারস্পরিক ক্রিয়। বুঝাইলে একই বিশেগ্পদের পুনকক্তি দ্বার! যে বশুত্রীহনি 

সমাস হয় তাহাকে! ব্যতিহাব বহুব্রীহি বলে। [ তত্র তেনেদমিতি সবপে 

১।২1২৭ ] ইহাতে পূর্বপদের অস্ত্যস্বর দীর্ঘ হয২" এবং সমাসাস্ত ইচ. হয় 
[ ইচ. কর্মব্যতিহারে €181১২৭ ]| 

ুইটি তৃতীয়াস্ত পদে! দণডশ্চ দটশ্চ (প্রশত্য ) ইদম্ (যুদ্ধং প্ররত্তম্ ) 
-দণ্ডাদপগ্ডি। 

মুক্টিভিশ্চ মু্টিভিশ্চ প্রহথত্য ঘং যুদ্ধং প্রবৃতম্ - যুষ্টামুন্টি | 

২৫. ইচ, প্রত্যয় ₹ইলে, “অগ্ভেষামপি দৃশ্ঠাতে” এই সৃত্রে পূর্বপদের অন্ত্যস্থর দীর্থ হইবে । 

৪১ 



২৯০ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক। 

বাছুভিশ্চ বাছভিশ্চ প্রহৃতায যদ্ যুদ্ধং প্রবৃত্তমূ- বাহুবাহবি২৬। 

দুই সপ্তম্প্ত পদে॥ কেশেমু কেশেষু গুহীত্বা যদ যুদ্ধং প্রবৃত্ত» 

কেশাকেশি। 

বন্ছত্রীহি সমাসের সমাসান্ত প্রত্যযব 

কপ, (ক) 
বভব্ীহি সমাসের অন্তস্থিত নিতান্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারাত্ত এবং উ-কারাস্ত 

শন্দেব উত্তর কপ্ ৬য়। [ নদাতশ্চ কপ ৫181১৫৩ ] 

পত্র লহ বঠমান:--সপত্বাকঃ | সুন্দরী বধৃং যস্য সঃ সুন্মরবধৃকঃ। 

নদ] মাত! যত্য সঃস্"্দীমাতিক2। 

ব্চ, 

বগবীহি সমাসে স্বাঙ্গবাচক সকুথি ও অক্ষি শখের উত্তর ধচ. হয়। 

[ বছ্ীহৌ সব্থ//ক্্।: স্বাাৎ ষচ. (€181১১৩ )]1 
দপ্দে সকৃথিশী যস্য সঃ. দীর্ঘসকৃথঃ ( পুরুষঃ )| পুগুরীয্ুকে ইব অক্ষিণী 

যগ্য সঃ» পুণ্তবীকান্ষঃ | বিশালে অক্ষিণী যা: স:শ বিশার্পার্ষী | “বিশ্বরূপে 
বিশালাক্ষি বিগ্ঠাং দেহি নমোহস্ব তে" 

অনঙ, (অন্) 
বগুত্রাঠি সমাসে ধন্তস্ শব্দের উতর অনঙ. হয়। ( পন্নুষশ্চ ৫181১৩২ ) 
তং পহুধস্য স:-রওধন্ব। | নাম বুঝাইলে বিকল্পে অনঙ্ হয়। পুষ্পং 

ধহুযস্য- পুষ্পধ্১, পুষ্পধন্থ| | 

ইৎ (ই) 
স্বাভাবিক গঞ্ধ বুঝাইলে বগ্ব্রীহি সমাসে গন্ধ শব্দের উত্তর “ইৎ" হয়। 

[ গন্ধস্যেতবে তদেকান্তগ্রহণম্ (ব। )] 
সুগন্ধি পুষ্পমূ্, কিন্তু সুগন্ধঃ বাধুঃ। 

নিউ.( নি) 
বহুত্রাহি সমাসে জায়া শব্দ উত্তর পদে থাকিলে জায় স্থানের অস্তা আকার 

স্থলে নিউ, হয়। [ জায়ায়! নিউ (৫181১৩৪)] 
যুবতিজায়া যস্য সঃ-স্যুবজানিঃ| সীতা জায়! যস্য স:-সীতাজানিঃ। 

২৬. ইচ, যোগ কবিবাব পুৰে “বাঁছ" পদেব অন্তাস্ববেব গুণ হইবে _বাহুবাহো4+ই (5)- 
বাহুবাহুবি | 



গমাপ ২৯১ 

দ্বন্দ্ব 

৩২৭. বন্দর শব্দটির একটি অর্থ যুগল । শব্দটি এই সমাসের বৈশিষ্টোর 
কিছু আভাস দেয় । 

সংযোজক “চ' অবায় দ্বারা পনস্পর স্থিত দুষ্ট ব: “£তাধিক বিশেষ্াপদের 
অর্থপ্রধান্য যে সমাসে অক্ষুণ্ন থাকে তাহাকে দবশ্ব সমাস বলে। 

(চার্থে ঘন্থঃ ২২২৯) 
চ”এর প্রধান দুইটি অর্থ। ইতরেতর যোগ এবং সমাষার যোগ বুঝায় 

বলিয়া ছন্্ সমাসকে ছুইভাগে ভাগ কবা গয়। 

ইতরেতর ছন্দ 
এই দ্বন্দ্বে সমস্যমান প্রতোক পদের অর্থ প্রধাশ বলিয়! সমস্তপদের বচন 

সমস্যমানপদেখ মিলিত সংখ্যা অনুসাবে হয এবং পরপদের লিগ অগুস।রে উহার 

লিঙ্গ হষ। (পরবল্লিঙ্গঃ ঘশ্রতৎপুরুষয়োঃ )। 
রামশ্চ লক্ষ্ষণশ্চ_ব।মলপ্্রণৌ | বামশ্চ যদৃশ্চ হবিশ্চলবামষদ্রহবয়ঃ | 

আপশ্চ তেজশ্চ-. অপ তেজনী। মানা চ পিত। চ-মাতাপিতরোৌ |** 

ইতরেতর ঘন্ৰ সমাঁসের কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ 
মিব্রশ্চ বকণশ্চ- মিত্রাববণে।, সুযশ্চ চত্দ্রমাম্চ_ সুধাচন্দ্রমসো?, অগ্নিশ্চ 

সোমশ্চ - অগ্নীধোমৌ,  অগ্নিশ্চ বঞ্চণশ্চ ক শরগ্বীবরূণৌ। প্োৌশ্চ ভুমিশ্চ- 
্তাবাডূমী, স্ভৌশ্চ পৃথিবী চনগ্ভাবাপৃথিবে), দি বস্পুথিবো। | 

সমাহার ঘন্দ 
৩২৮. কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছন্দসমাস সমাহাব বা সমর্টির অর্থ 

প্রকাশ করে এবং সমদ্যপদটি ক্লীবলিঙ্গ একবচশর হয়। [স ৭পুংসকম্ 
(২৪1১৭ )। ] 

প্রাণ/ঙ্গ | কবো। চ চবণে! চ-করচরণম্ 
মুখশ্চ নাসিক! চ-মুখনাসিকম্ 

তুর্যা্ন ॥ মার্দঙ্গিকশ্চ পাণবিকম্চ--মার্দঙ্গিকপাণবিকম্ 
সেনাঙ্গ | ধন্ুংষি চ শরাশ্চ *" ধনুঃশরম্ 

২৭, ধাকারান্ত পদ্সমূহ্ব ঘন্থ সমাসে পবস্পর বিদ্যুসন্বপ্ধ বা গোত্রসন্বন্ধ ধ|কিলে পুরপদে 
ধানে আনঙ. (আ1) হয়। [আন ঝতো। দ্বন্দ ৬।৩২৫ ] 
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শাশ্বতবিরোধী॥ অহয়শ্চ নকুলাশ্চ" অহিনকুলম্ 
কাকাশ্চ উলুকাশ্চ -কাকোলুকম্ 

দবন্্ব সমাসে সমাসান্ত প্রত্যক্ব 

৩২৯. সমাহার ছন্দে চ-বর্গাত্ত' দ-কারান্ত, ষকারান্ত ও হ-কারাস্ত 
শবেব উত্তর টচ্ হয়। 

[ দন্ধাচ্চ-দ-ষ-হাস্তাৎ সমাহারে (৫181১০৬) ] 
বাক্ত্বচম্, শ্রীজম্, সম্পদৃবিপদম্, শমীদুষদম, বাকৃত্বিমম্, গ্রীক্মপ্রাবুষম, 

ছব্রোপাশহম্, পিকমধুলিহম্। 

নিত্যসমাস 

৩৩০. নিতাসমাস স্বতন্ত্র কোন সমাস নহে। তৎপুকষ বা অন্যান্য সমাস- 
শ্রেণীর অন্রর্ভক্ত। 

যে সমস্যমান পদগুলি নিত্য ( -সবদ(ই ) সমাসবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোন 
ব্যাসবাকা হয় না তাহাকে অবিগ্রহ নিতাসমাস বলে । যেমন, কৃষ্ণসর্পঃ। 

বন্ততঃ ইহা! কর্মধারয়পমাসের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বিগ্রহবাক্য বা ব্াসবাক্য 
করিলে রুষবর্ণ যে-কোন সর্পকে বুঝাইবে, এ নামের সর্পটিকে বুঝাইবে না, 
তাই ইহা অবিগ্রহ নিত্যসমাস। 

যে সমাসে ব্যাসব।কা করিতে সমস্যমান পদ বহিভূত কোন পদের আশ্রয় 
লইতে হয় তাহাকে অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাঁস বলে। 

. যেমন” অন্যঃ গ্রামঃগ্রামান্তরম্, ইহা কর্মধারয় সমাসের অন্তভুত্ক 
অস্বপদবিগ্রহ নিতাসমাস। ছুগ্ধং ফেনেন তুলামৃ-ছুপ্ধফেননিভম্, ইহা তৃতীয়া 
তৎপুবষের অন্তর্গত অস্বপদবিগ্রহ নিতাসমাস। সেইরূপ তশ্মৈ ইদম্ তদর্থম্, 
ইন চতুর্থী তৎপুকষের অন্তর্গত অধপদবিগ্রহ নিতাসমাস। 

অল্ুুক্ক সমাস 

৩৩১. অলুক্ পৃথক কোন সমাস নহে। সমাসে পূর্বপদ্দের বিভক্তি 
লোপ হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভদ্কি 
লোপ পায় না। সেইরূপ সম'সকে অলুক্ সমাস বলে। পূর্বপদে বিভক্তি লুণ্ত 
হয় নাই এরূপ উদাহরণ বিভিন্ন সমাসে কিছু কিছু মিলে। 



অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ ৷ 

অলুক্ চতুর্থী তৎপুরুষ | 

অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ | 

অপু ষষ্ঠী তৎপুরুষ | 

অলুকৃ সপ্তমী তৎপুরুষ | 

অলুকৃ উপপদ তৎপুরুষ 

সমাস ২৯৩ 

অল্ুক সমাস 

ওজসা কৃতম্-ওজসাকৃতম 
তমসা বাপ্তম্-৬মসব্াপ্তম্ 

আত্মনে পদম্- অ+ন্নেপদম 

পরস্যৈ পদম্.- পরস্মৈপদম্ 
স্তোকাৎ মুক্ত:-স্তেোকানুক্ত: 

অস্তিকাৎ আগত: - অস্তিকাদাগতঃ 

তু: পুত: ্রতুপ্পতর: 
বাচঃ পতিঃ-বাচস্পতি: 
যুধি স্থির: যুধিঠির £ 
বনে হরিদাস বনেহরিদ্রা 

সরসি জায়তে যৎ তৎ--সরপসিজম্ 
খে চরতি যঃ সঃ." খেচরঃ | 

অলুক বন্ছত্রীহি 

ত্বচি সার: যস্য সং ত্চিসারঃ ( বংশবিশেষ )। 

শিরসি শিখ! যষ্য সং _শিবসিশিখ:ঃ | 

উবসি লোম যস্য স:-_-উরনিলোমা । 

জুপ-স্ুপ। বা সহস্তুপ। 
৩৩২. “সুপ,” শব্ষের তৃতীয়ার একবচন “সুপা' অথাৎ সুপ -এব সভিত | 

সুপ.সুপা বা সহুসুপা অর্থ সুপের সহিত সুপ অর্থাৎ সুবন্ত পদেব সহিত সুবস্ত 
পদের সাস। সে অর্থে যেকোন অমাসই তে “সুপসুপা”। কিন্তু সুপসুপা- 
সমাস সকল সমাদকে না বুঝাইয়া, পূর্ববণিত সমাসের ন্য়িমবঞ্ভূ্তি কোন 
সমাসকে বুঝায়। 

পূর্বং ভূতঃ-_ভূতপূর্বঃ, অবশ্যং কর্তবাম_-অবস্টকর্তব/ম, ন একঃ-_নৈকঃ, 
ন অতিদৃরম্_ শাতিদূরম, যথ। প্রাপ্ত _-ষথাপ্রাপ্ত।' পুনঃ জন্ম__ পুনর্জন্ম | 

একশেষবৃত্তি 
৩৩৩. একই বিভক্তিতে একাধিক সমাসাকার শব্দের মধ্যে একটি মাত্র 

অবশিষ্ট থাকে ইহাকে একশেষ বলে। 

( সর্মপাণাম একশেষ একবিভক্কে৷ ১1২।৬৪ ) 
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নরশ্চ নরম্চ-নরো।, ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলঞ্চ-_-ফলানি, মাতা চ পিতা 
চ--পিতরো২৮ | 

একশেষ সমাস নভে । ইহ| সমাসের ন্যায় "অন্য একপ্রকার রৃত্তি২৯ | 

প্রষোগ 

[ যথাসম্ভব সমস্ত পদ দ্বার! ] 

শব নিকট বন-উপনদং বনম্। নিয়মমতে| কাজ কর-_-যথাবিধি 
কাখং ক । চোখের সন্মুখেই আমি দব দ্েখিয়াছি--প্রত্যক্ষমেব মযা সর্বং 
দ্টম | শবীরেব পশ্চাদদভাগে আহত হইয়! সে ভুমি পডিল_ অপরকাঞে 
হত: স মৌ পতিত: । আমি পর্বে এই ফা.লর আত্বাদ গ্রহণ করি নাছ- 
ফলমিদং মে অনাস্বাদিতপুর্বম্। যাহার বৃদ্ধি স্থির তিনিই ইহ| করিতে 
পাবেশ--স্িরবুদ্ধিবের এ ঠৎ কু ₹ সমর্থ: ছু'তিন দিন এইখানেই অবস্থান 
করুন-_দ্বিত্র।ন্ দিবসাপ অবৈধ অধতিষ্ঠভাম্। পরস্পব বহু চালন। কবিষ। 
প্র এই দম্বযু্টি সাই অদুত।--চিত্রং খদ্িদং লাস্থুবহবি। ইনি 
পত্নাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আপিয়ছেন_-এষ আপতীকোহত্রাগতঃ। প্রচুর 
ধন প্রায়ই ছুঃখ বহিয়া আনে- বহু ধনং প্রায়েণ দুঃখাবহম্। আগের দিন 
আমি একজন সন্নাসাকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাৰ জট! দীর্ঘ ছিল এবং 

পৰ্ণে বঙ্চল ছিল--পুঝাহে 'অভং দীর্ঘজটং পরিহিতবন্কলং সন্নাসিনং 
দুন্টবাণ। 

তনুশীলনী 

১, সমাস কাহাকক বলে? সন্ধি ও সমাসের পার্থকা ও উহাদের 

পারস্পরিক সম্বন্ধ উদাহবণসহ আলোচনা কব। 
২, অবাধাভাব সমাস কাঠাকে বলে? অভাব, যোগ্যত। ইত্যাদি বিভিন্ন 

অর্থে অবায়ীভাব সমাসের উদাহবণ দাও | 
পপ শিস আপ পপ সা পর জা পা সরস ক পর 

২৮, পিঠা মা (১২1৭০) মাতৃশন্ষেব সহিত পিভুশকের বিকাল একশেশ হ্য। 

বিকল্প ছন্্ সমাসে “মা তাপিতবৌ"। 
দ্বাশ্ন সহিত পার্থকাহ ঘন্ব সমাসের সমন্তপদে সমগ্কমাস সকলপদই বর্তমান খাকে, 

একশেষে একটি মাত্র অবশিস্ট থাক । 
২৯, পবার্থীভিধানং বৃত্তিঃ 

বৃত্তি পাঁচ প্রক।র--কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সন ইত্যাদি | 



সমাস ২৯৫ 

৩. কোন্ সমাসে কোন্ পদের অর্থ প্রধান উদাহরণসহ আলোচন! কর। 
৪. উদ্াহুরণসহ পার্থক্য নির্ণয় কর £ 
(ক) কর্মধারয় ও বছুত্রাহি সমাস। (খ) কর্মধাপয় ও দ্বিগ। (গ) 

উপদান কর্নধাবম ওউপমিত কর্মধাবয়। (খ) সমাশ[ধিকরণ ও বাধিকবণ 

বত্রীতি। (উ) নঞতৎপুকষ ও নঞবছুত্রাহি। (৮) মপগাপদলোপী 

কর্মধাবয "ও মধাপ্দলোপা বহুব্রীহি । (ছ) ইতরেতব ও সমাহার ঘশ্ৰ। 
৫. পূর্বপদদে বিভক্তি লোপ পায় শাই--কোণ্ কোন্ সমাসে এপ ঠ্য 

উদাহবণ যোগে আলোচন। কব। একপ সমাসেখ নাম কি? 
৬. সমাসান্ত প্রত/ষ ক।হ1,ক বলে উদাহরণসই আলোচনা কর । 

৭* একশেষ কাহাকে বলে? উহা] কি সমাসহ্ঞ্ঞ ? 
৮" অংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও £ 
প্রাদিতংপুকষ- এক দেশী সমাস উপপদতৎপু চষ সমাস। 
৯। নিত সমাসকে কোশ ছুই শ্রেণীতে ভাগ কব! $হয়াত? শিতা 

সমাস কি পৃথক কোন সমাস? উদাগবণ ও মুক্ষিসহ আলোচনা ক | 

১০ | সমাসেব মাম ও বাসব।ক। লিখ £ 

সুমদ্রমা' যথাশন্তি, শববিদ্ধত সদর্গম্, ছ!গ্গনত কিংসথ| পুরকায়হ। 
বাজপথঃ, শালপাতিতঃ, প্রাণবিহঙ্গ:, সাতাঠলি এ, ছয়! গ্রিভুবনম্, 

দাণাদণ্ডি যুবজাণিঃ, প্রিয়গাণিঃ আঅন্তেবাসা। ভুতপুবত অনণধানম্, 
অহিনকুলম্, আটৈশবম্. জন্মগশ্ডম্, দেবদওঃ, মবসম্, দিরাঃ, বাডমশসে' 
মহধিঃ. ঘর্্রাক্তঃ, দুবুদি:, পঙ্ষজম্, দ্বিপঃ, বরণসি ৯, £াপন:» কষ্টগাপাম- 
পঞ্চবটী | 

॥ ১১ আর্থগত পার্থকা শি্ধ কর £ 
মহাবাহুঃ__মহদ্বাধ:+ ইক্ষচ্ছায়।_ইশুচ্ছায়ন, পৃবাহ:--পূর্বাকঃ, প্রিয়সথঃ 

প্রিয়সখা 
১২। বিকল্পপদ্দ কি হইবে লিখ £ 
মাতাপিতবে।” যাংসপ্রিয়ঃ গ্ভাবাপুথিবো?, অন্ুগিরি | 

১৩। জায়া, বিদ্যা, চেতস্ মনস্. কমন ও প্রতিষ্ঠা শব্দকে বন্ুত্রীহি- 
সমাসের শেষ পদরূপে ব্যবহার কন | 

১৪। ব্রি ও চতুর্-_এই শব্দ ছুইটিকে বহ্ত্রীহি ও দ্বিও সমাসের পূর্ধপদ- 
রূপে বাবহার কর। 



২৯৬ সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রবেশিকা 

১&। এক কথায় প্রকাশ কর : 
পঞ্চানাং পাত্রাণাং সমাহারঃ, পীতম্ অন্বরং যস্য সঃ» বিধিমনতিক্রেম্য' মহতী 

সেবা. মহতঃ সেবা, সতাং বদতি যঃ সঃ, নতি চরতি যঃ সঃ। বিদ্যায়ৈ 
ইদম্, চক্রেণ মুগপৎ' পাদেন পিবতি যঃ সঃ 

১৬। নিয়লিখিত সমাসবদ্ধ পগুলিকে বাকো বাবার কর £ 
রুষকঃর্প: স্লাতানুলিপ্তঃ মধ্যান্ত:, যথাশজি, গ্যাবাপৃথিব্যো, নৃসিংহঃ। 

ছিত্রাঃ। 
১৭। মমাসগত অশুদ্ধি সংশোধন কর £ 
অন্তবামী গুরোধর্ষং শণোতি। যথাশক্তিং কর্ম কু | ন মে করচরণাঃ 

চলস্ত্ি। নাদীমাত| অয়ং দেশঃ, অনুগিবে। বনমন্তি, অঠোরাত্রিং কর্ম ক্রিয়তামূ। 



হ্বাদ পন্রিতচ্ছাদ 

স্ত্রা-প্রতায় 
চা ১০ * 

৩৩৪. পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গ করিধার জন্য সংস্কৃতে প্রধানতঃ তিনটি 
প্রতায় মাছে-_-আ,' ঈ এবং উ। 

পণিনির টাপ, ডাপও চাপ, মুপতঃ “আ ডীপ্ ডীষ্, উীন্ মৃপত উঈ এবং 
উউ. মূলঙঃ উ। 

টাপ. (আ) 
অজাদ্ভতষ্টাপ. (81১১৪) 
৩৩৫, অঞ্জ প্রভৃতি শব্ধের উত্তর এবং অকাবাস্ত শবেের উত্তর টা, 

(আ! ) হয়। 
অজ্__অজা, চটক-_চটকা, অশ্ব--অশ্ব।, মুষিক-মুষিকা, কোকিল-_ 

কোকিল'ঃ বাল-_বালা? বখস-__ বৎস” সব-_সবা1, প্রিয় - প্রিয়া, স্থির_স্থিরা | 

৩৩৬. স্ত্রীলিঙ্গ 'আপ,; প্রতায় পরে থাকিলে প্রতায়স্থ ক-কারের 
পূর্ববতা৷ অ-কার স্থানে ই-কার হয়। 

বালক--বাঁলিকা কারক-_কারিকা, পাচক- পাঁচিক।, গায়ক গায়িকা । 

ভীপ (উ) 
খ্বান্পেভ্যে! ডীপ 81১1৫) 
৩৩৭, খ-কারাস্ত এবং ন-কারাস্ত শব্দের উর ভীপ (8) হয। 
কতৃ-কত্রী, দাত-_দাত্রী, নেতৃ-নেত্রী, গুণিন্_গুণিনী, পাপিন্_- 

পাপিনী' পক্ষিন_পক্ষিণী, রাঁজন্- রাজ্ঞী, মপবশ-_মঘোনী, মঘবতী+ শ্বন__ 
শুনী' যুবন্-_যুবতীঃ যূনী।+ 

উশ্িতশ্চ 1১৬) 
৩৩৮. যেসকল শব্দে এমন প্রতায় যু হইয়াছে যাহার উ এবং 

খ-কাব ইৎ ব| লোপ হয়, তাহাদের উত্তর ডীপ. (৯) হয়। 
কসু। বিদ্বান্-_বিদমী, জগ্গিবন্ _জগ্,ষী | 
ঈয়সুন। গরীষস্-_গরীয়সী, প্রেয়স- প্রেয়সী | 

১. যুনস্তি (8১1৭৭) যুবন্ শন্দেব উত্তব ম্ত্রীলিজ “তি' ভয (যুবতিঃ )। 
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মতুপ্.। শ্রীমৎ__শ্রীমতী; বলবৎ--বলবতী | 

শতৃ। সং-_সত্তী, গচ্ছৎ__গচ্ছন্তী। 
[ ন্ আগমের নিয়ম প্রতায়-পর্ধে দেখ ] 

বষষসি প্রথমে 81১২০) 
৩৩৯. রদ্ধণ্ন ভিন্ন বয়সবাচক 'অ-কারান্ত শব্ষের উত্তর জ্রীলিঙ্গে ডীপ, হয়। 
কিশোব__কিশে।রী” কুমাব-_কুমাবী, তকণ--তরুণী। 
কিন্ত ধ্থরদ্ধা? স্থৃবির_স্থবিরা | 

দ্বিগোঃ 81১২১) 
৩৪০, ম-কাবান্ত দ্বিও সমাসের উত্তব স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ (ই) ঠয়। 
পঞ্চান।ং ব্টানাং জমাহারঃ-পঞ্চবটা (পঞ্চবট+উীপ )। এইবপ 

ক্রিলোকী, ভ্রিপদীঃ শতমুলী ৷ 
কিন্ত্রত্রিফলা (ত্রষ।ণাং ফলানাং সমাহারঃ)। অঙ্গাপিগণে পাঠবশতঃ 

এই শব্দটি: টাপ. (আ) হইবে, ভীপ্ (ঈ) নয । 

৩৪১, ট-ইৎ* অপ, ঠক্, কঞ ইত্যার্দি প্রভাষযুক্ত শব্দেব উত্তর স্ত্রীলিে 
উপ. (ই) হয়। 

ট-ইৎ। অর্থকব ( অর্থ-ক+ট-*ম)- অর্থকরী, ভয়ঙ্কব (ভয়ক+ট১ 
অ)-_ভষঙ্কবী, যুন্যয় (মৃৎ+ময়ট ময় )- মুশ্ময়ী। 

অপ্। কুস্তকাব ( কুম্ত-ক+ অণ.--অ)__কুম্তকারী। 
ঠক | পধোৌবারিক (দ্বার+ঠন১ইক )-_দৌবারিকী | 
কঞ | ঈদুশ (ইদম্দৃশ১1 কঞ্ ) ঈদৃশী। 

ডীষ, (ঈ) 
যিদ-গৌরাদিভ্যঃ (81১৪১) 
৩৪২. (ক) ষ-ইৎ প্রতায়াস্ত এবং (খে) গৌর প্রভাতি শব্দের উত্তর 

স্ত্রালিঙ্গে ডাষ্ (ই) হয়। 
সুন্। নক (নৃৎ+নূুন্১-অক ) নর্তকী, রজক (রন্জ,+দূ,ন্- অক). 

_বজকী। 

গৌরাদি শব্দে ঃ গৌর- গৌরী, মংস্য-_মৎশী, মহধ_ মন্ুষী, সূর্ধ₹_ 
সুরী, গবয-_গবয়ী' হরিণ__হরিণী, নট---নটা, সুন্দর- সুন্গারী | 
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বোতো গুণবচনাৎ (81১8৪) 
৩৪৩. উকারাস্ত গুণবাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে ডীষ (ঈ) হয়। 

পটু__ পটু: পটণী, লঘু- লঘুঃ, লঘণা* তনু-_তনুঃ, তন্বী সাধু-_দাধুঃ, 
সাধ্বী। 

পুংযোগাদাখ্যায়াম্ 8118৮) 
৩৪৪. (ক) স্ত্রী বুঝাইতে পুরুষবাচক শবের উত্তর ভীম, (৯) হয়। 
ব্রাহ্মণ ব্রা্গনী (ব্রাঙ্মণেব স্ত্রী), নাপিত--ন!পি লা (নাপিতের স্ত্া), 

শৃদ্র_ শূ্রী ( শৃদ্রেব স্ত্রী )। 

(খ) স্ত্রী বুঝাইতে ইন্দ্র- বরুণ, ভব. শব. *দব* মং, মাতুল ও আচায 
শব্দের সহিত আনক্ এবং ভীষ (ঈ) হয়। আনুন এব আন্ থাঁকে। 

ইন্্র--ইজ্জাণী [ ইন্দ্র খান তীষ, (ঈ), ] বকঃণ-বণণাশী [ বকণ+ মান 
+ভীষ (ঈ)]। 

এইবূপঃ ভবানী, শবাণী, কন্দ্াণী- মু্ডানী, মাতুলাশী- মাঁচাশীানী | 

(গ) অর্ধ (বৈশ্বা) ও ক্ষত্রিয় শবের উদুণ স্ালি,গগ ভাষ ছ) ও 
টাপ্ (আ) হৃযঃ কিন্তু স্ত্রী বুঝ! ইজে কেবল উাম (৮) হয। 

অধ-_অধাণী; ম্র্ষা (বৈশ্গা শাবা) কিন্তু ঘমাঁশ আযেখ প্রী | শ্তিয়_ 
ক্ষত্রিয়াণী' ক্ষত্রিয। ( ক্ষত্রিয় নারী )" কিন্ত ক্ষরিণালক্ত্রিযের স্ত্রী 

(খ) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে “ীষ' (৯)-এব পুরে এ (খান্) হয £ 
(১) আপিকা ধুঝ|ইতে ঠিম ও মবণা শপেব উদর £ 

হিম-হিমানী ( অধিক হিম )."ম্ববণ]- অনণা।ণা ( পহৎ অবণা )। 
(২) দোষযু্ অর্থে যব" শবের উপর £ 
যব--যবানী ( ছুষ্ট যব )। 

(৩) লিপি বুঝাইতে “ঘবন” শঞ্ের উস্ঠন £ 
যবন--ঘবনানী ( যবণের লিপি )। 

৩৪৫. (ক) উপধাতে যুক্তাক্ষর না থাকিলে বভত্রীহ্ি সমাসে প্রাণীর 
অঙ্গবাচক অ-কারাত্ত শবের উত্তর স্ত্ীলিঙ্গে বিকল্প ভীষ, (ইঁ) হয়। 

সুকেশ- সুকেশী, সুকেশা' চক্দ্রমুখ-_ চক্জমুখী, চন্দ্রমুখা | 

(খ) নাসিকা, উদর, ওঠ, জগ্গঘা, দত্ত; কণ' ও শ্রঙ্গ শব্দ সমাসের উত্তর- 
পদরূপে ব্যবহৃত হইলে সেই সমাসবদ্ধ শব্দের উত্তর বিকল্পে ডীষ, (ইঁ) হয়। 
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তুঙ্গনাসিক (তুঙ্গ নাসিকা যাহার )__তুঙ্গনাসিকী, তুঙ্গনাসিকা, সহোদর 
€ সমান উদর যাহার )--সছোদরী, সহোদর]! 

এইরূপ বিষ্বোঠী_বিদ্বো্ঠ।, দীর্ঘজঙ্ঘী- দীর্ঘজভ্ঘা, সমদস্তী-_সমদত্ত] | 
(গ) অঙ্গ, গাত্র ও ক শব্দের উত্তর ও বিকল্লে ভীষ (ঈ) হয়। 
তন্বঙ্গী-তন্বঙ্গা, তন্নগাত্রী-_তনুগাত্রা!, সুক্ঠী- সুকণা | 

৩৪৬, অ-কারাস্ত জাতিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গ ভীষ, (ই) হয়। 
মানুষ__মান্ধী, ময়ূর-_মধূরী' বিহগ-__বিহগী, হংস-_হংসী | 
ব্যতিক্রম : চটকা, অজ, চটকা, অশ্বা, এডকা, মৃষিকা ইত্যাদি । 
[ নিয়ম ৩৩৫ দ্রষ্টবা। ] 

ডীন্ জি) 
নূনরষ্বোবৃদ্ধিন্চ (ব1) 
৩৪৭, ণু ও নর শব্দের সহিত স্ত্রীলিঙ্গে “ডীন্* (ই) হয় এবং স্বরের বৃদ্ধি 

হয়। 
নৃ_নারী (শৃ২নার্ ), নর-_নাঁর] (নন )। 

উঙ 

৩৪৮. উ-কারাস্ত (মনুত্যবাচক ) শব্ের উত্তর উউ. (উ) হয়। 
কুরু-_কুরূঃ, ভীরু-_ভীবঃ | 

. ৩৪৯. শ্বপ্তর শব্দের উত্তর 'উও. (উ) হয় এবং উ-কার ও অ-কারের 
লোপ হয়। 

শ্বশুর-__শ্বশীঃ [ শ্বশুব-শ্বশ.র্+উঙ্ ()] 

কতিপক্ব স্ত্রীলিঙ্গ শবের অর্থগত পার্থক্য 
আচাধানী ( অধ্যাপকেব পত্বী ) 
আচাধ। ( অধ্যাপিকা! ) 

| উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (উপাধ্যায়ের পত্বী ) 
| উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (অধ্যাপিকা) 

কিন্বর! ( দাসী ) 
কিস্করী ( দাসপত্রী ) 
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ত্রিফল! (তিনটি ফলের সমাহার, দ্বিপ ) 
ভ্রিফলী (যাহার তিনটি ফল আছে, বন্ত্রীহি ) 

1 পাণিগৃহীতী (বিবাহিতা স্ত্রীলোক ) 
পাণিগৃহীতা (যে স্ত্রীলোকেব হাত ধও! হইয়াছে) 

মহারাজী ( মহান্ রাজার স্ত্রী) 
| মহারাজ্জী (মহতী রাজ্ঞী ) 

[ যবনী ( যবনের স্ত্রী) 

| যবনানী (যবনর্দের লিপি) 

রা শৃদ্রা ( শূন্রজাতীয়া স্ত্রীলোক ) 

| শৃদ্রী (শৃদ্রের পরী ) 

রা ুদস্তী, সুদস্তা (ভাল দাত আছে এবপ স্ত্রীলোক ) 
| সুদতী (সুন্দর দাত দেখিয়া যে ভ্রীলোকেব ধয়স অনুমিত হয়) 

ব সমাজী ( সম্যকৃ-রাঁজার মহিষী ) 
| সম্রাজ্ঞী (সম্যক পাজমহিষী) 

র্যা (সুখের দেবতা ন্ত্রী ) 
সূরী (সূর্যের মানবীন্ত্রী ) 

স্বলী ( অকৃত্রিম ভূমি ) 
স্থল। ( পরিষ্কৃত বা বচিত ভূমি ) 

প্রষ্োগ 

রাজার সহিত রাণী-ও তপোবন দেখিতে গিয়াছিলেন-_বাজ্ঞা সং রাজ্বী 
অপি তপোবনং ভ্রষ্টুং গতা। আচার্ধের স্ত্রী শিগ্তদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন 
করিয়াছিলেন- আচার্ধানী শিলং পুত্রবৎৎ পালিতবতী )। গৃহের কাজ 
করিতে করিতে মাতুলপত্বা শিশুকন্যারটিকে দেখিতেছে-__গৃহকর্ম কুর্বতী 

শিশুকন্যাং পশ্ততি। গান গাহিতে গাহিতে বালিক! দুইটি 
হাসিতেছে-_গীতং গীক্ষন্ত্যে। বালিকে হসত: | বিগ্া অর্থকরী হউক 
এখন সকলেরই এই কামনা বিষ্ভ! অর্থকরী ভবতু অধুনা সর্বেষামিয়ং 
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কামনা । যাহার পতি বীর তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধ। করে-_বীরপত্বী সর্বেষাং 
মান্যা। শ্বেতবর্ণ ঘোটকীর অনেক দাম-_ শ্বেত! অশ্ব! বহুমূল্যা। যবনের স্ত্রী 
পুত্রসহ গৃহে যাইতেছে--যবনা সপুত্রা গ্ৃহং গচ্ছতি। বিহ্ষী নারীগণ 
সেখানে উপস্থিত হইল-_বিদুষ্তো নার্য স্তত্রোপস্থিতাঃ। সূর্যের দেবতা- 
স্ত্রীকে ও মানবী স্ত্রীকে বন্দন। করি-সূর্যাং সূরীং চ বনে। 

অনুশীলনী 

১ স্ত্রীলিঙগে রূপাস্তবিত কর £ 
অশ্ব, মহুত্য, কোকিল মৎস্য ম।তাম১, যুবন্ সেবক' নর্তক, সহোদর, 

লোহিত, শ্বন্, রাজন্, কব বিভ)ৎ, নৃত্যৎ, তিধকৃঃ মুন্সয়, বরুণ নৃ, গতবৎ 
প্রীমং, হিতকারিণ্, গুণিনূ | 

২. এককথায় পরিণত কব £ 

মাতুলস্য পত্রী মহৎ 'অবণাম্, চন্দ্র ইব আামনম্ যস্য।ঃ লা বিশ্ব ইব ওষঃ 
যস্যাঃ অ+ শমান: পণ্িঃ যস্য।ঃ স।, সূর্যস্য মাশিবা স্ত্রী, যবনাণাং গিপিঃ১ পশ্যতি 
য| স1, বিভেতি মা সা। 

৩. অর্থগত পার্থক্য নির্ণয় কব : 

সুপা-সুবী' কিংকরাকিংকশী আচ।ধা__আচাধাশা, স্থলা-স্থলী, 
মহাবাজী-মহারাজ্ঞী; সেবিকা সেবক । 

৪. অশ্ুপ্ধি সংশোধন কর £ 

অশ্বীমানয়' নতু অজীম্। বিদ্বানা ইয়ং নারী। গায়কীনাং কলানৈপুণোন 
বিমুগ্ধোহ্যম্। যাদৃশ! কন্যা তাদৃশা মাতা। বৃদ্ধিমন্তঃ বালিকাঃ। 

৫. বিকল্প পদ লিখ £ 

প্রতীচী' কশোদরাঃ মনাবী, বিস্বোষ্ঠা, মাতুলা, সুদস্তী। 
৬". সংস্কৃতে অন্ববাদ কব : 

1100 116 01 0116 10111010191 15 01901, 1361169125 19 8] 

810016170 016 ০1 111019, 11)656 61115 ৪16 10065111661. ] 98%/ 
1161 60116 1101016, 9116 51000 10001001655, 1119 ৮116 011 

1078681091 01016 1109 [1 (:91011008. 



জ্রক্সাদণ্ণ পন্সিচ্ছ্ছেদ 

অনুবাদ নিদেশিকা। 

১ প্রথমেই বল! প্রয়োজন বিভক্তিহীন শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হইবে 
না_নাপদং শাস্ত্রে প্রযুজীত। শব্দেব সহিত সুপ, এবং ধাতুর সহিত 1৩৬. 
যোগ ংঈলেই পদ সুষ্ট হয়। অতএব পাম: গচ্ছতি" স্থলে রাম গচ্ছতি*এরপ 
লিখিলে বাকাটি অশুদ্ধ হবে । আপাতদৃষ্টিতে নিয়মটি অতান্ত সাভাবিক ও 
সহজ মনে ত£লেও, কাধত অনবধানতায় মাতৃভাষায় শুন্যুবিভরক্তিকত।ন প্রগাবে 
এশেক অ-পদ বাকোর প্রযুক্ত হইয়া আপদ ঘটায় ইহ| শনস্বীকার। 

২, পদবিন্্যাস 
সংস্কৃতি সুপ. ব| তিউ্ পদণগুলিব পবস্পব সম্পর্ক স্প্ট৩ নির্দেশ কবে 

বলিয়া পদশিন্যাসের কঙাকডি সংস্কতে কম। 
“বযাধো বাণেন ম্গম্ এহুন্। 

এই বাকাটিকে ব্যাপো মুগম্ বাণেন অহন্, বাণেশ গম্ আন বাধ, 
স্লগম্ ব্যাধঃ বাণেণ অহন ইত্যাদি যে কোনভাবে বলিলেও ইহ।|ব বাক হানি 
ঘটে না। অর্থবোধেও কোন কাঠিন্য আগে ম।। তবু সংস্কতের বাগ পার! 
লক্ষ্য করিলে দেখ। যায় প্রথমে কর্তা, পবে কর্ম এবং তাহার পৰ ক্রিয়। ইহাই 
সাধারণত সংস্কৃত পদাগ্রঞম__মূলত বাংলা বাগবিধির মত | বাংলায় 
আমব| বলি রাম রাখণকে মারিয়াছিলেন। সতস্কতে রাম: বাখণযহন্। 

ঈংবেজীতে কর্মপদ ক্রিষাব পরে বসে। তাই হইংরেজা ঠইতে সংস্কৃত 
কবিতে প্রথমে বাংলায় রূপাস্থুব করিয়া সংস্কান্তে প্রবাদ কবাই বিধেয়। 

৩, কর্তা ও ক্রিয়া 

কর্তাব যে-পুরুষ ও বচন, ক্রিয়াপদেরও তাঙাই ভইবে | 
বালকঃ চন্দ্রং পশ্যতি ৷ বয়ং চন্দ্রং পশ্যাম্ঃ। মৃযং চন্দ্রং পশ্যথ | 
ত্বংঃ মধাম পুকষ কিন্তু “ভবৎ' শব্দ তুমি বা আাপনি বাচক হইলেও প্রথম 

পুরুষ । এই জন্য “ভবান্ জানাসি? না হইয়া ভবান্ জানাতি? হবে । 
ছুই বা ততোধিক কর্তৃপদ “চ” (এবং )-মবায় বারা যুক্ত হইলে তাহাদের 

ক্রিয়ার বচন কর্তৃপদসমষ্টির দ্বার নিয়মিত হইবে। 
হরি মাধবশ্চ পঠতঃ| হুরিরাঁধবে| যাদবশ্চ পঠস্তি | 
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বিভিন্ন পুরুষের কর্তা “চ* দ্বার! যুক্ত হইলে প্রথম পুরুষ, মধাম পুরুষ ও' 
উত্তম পুরুষের পরম্পর প্রাধান্য হুয়।১ বচন অবশ্য সমষ্টি দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয়। 

রামঃ, ত্বম্ অহং চ পঠামঃ ও ত্বম অহং চ পঠাবঃ £ রামঃ ত্বং চ পঠথঃ | রামঃ 
অহং চ পঠাবঃ$ তে চ অ্বহং চ পঠামঃ ? ত্বং চ আবাং চ পঠামঃ ং ত্বং চ বয়ম্ চ 
পঠামঃ £ যূয়ম্ চ অহং চ পঠামঃ। 

দুই বা! ততোধিক একবচনাস্ত কর্তৃপদ “বা; অবায় দ্বারা যুক্ত হইলে ক্রিয়া 
একবচনান্ত হইবে । হুবিঃ রামে৷ বা গচ্ছতু । 

“বাঃ এই অব্যয়ের সহিত কর্তৃপদগুলি ভিন্ন বচনে ও পুরুষে প্রযুক্ত হইলে 
ক্রিয়। নিকটবর্তী কন্ঠৃপদের পুকষ ও বচন অনুযায়ী হবে । 

স বা যুয়ং বা এতৎকর্ম কুরুত ; যুয়ং বা স বা এতৎকর্ম করোতু । 
৪. বিশেস্ত-বিশেষণ 
বিশেষণ বিশেষ্তের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্কিতে প্রযুক্ত হইবে । 
সাহসী বাধঃ-গহনং বনং প্রবিষ্টং। সাহপিনঃ ব্যাধাঃ গহনামি বনানি 

প্রবিস্টাঃ। চতুরে। বালকে। আগতৌ। | চতুরঃ বালকঃ আগতঃ। 
€* প্রমাণম্, ভাজনম্, পাত্রম্, আস্পদম্ ইত্যাদি ণিত্যক্লীবলি শব্দ 

বিধেয-বিশেষণরূপে বাবহৃত হুইলে ইহারা অপরিবতিত থাকে । 
স| হি মম স্নেহভাজনম্ স্নেহুপাত্রম্ ব|। স্বেহভাঞ্জন| ব| স্েেহুপাত্রী বলিলে 

ভুল হইবে। 
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তু প্রমাণম্ অন্তঃক রণপ্রবতয়ঃ | 
এইরূপ নিয়তলিঙ্গ যেকোন শব্দই বিধেয়বিশেষণরূপে বাবহৃত হুইলে 

অপরিবতিত থাকে ।২ 
জীবনং হি সাধন] । 
মাতা ছি দৈবতম্। 

সা খলু কুলপতেরুচ্ছুসিতমিব ( শকুস্তল। )। 
৬. সাপেক্ষ সর্বনামের বচনপুরুষেও বিভক্তির সমকতা চাই। 
যোইলসঃ ব্যর্থং তশ্থ্য জীবনমূ্। 
যেহলসাঃ ব্যর্থং ততেষাৎ জীবনম্। 
“ন তজ্জলং যন্্ সুচাকপক্কজম্* ( ভট্টিকাব্যম্ ) াক্টনবন্ভানি কর্মাণি তাষি 

সেবিতব্যানিঃ নো ইতরাণি। ( তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ) 
১ বুগপদ্বচনে পবঃ পুকষাণাম্ | 

২ উদ্দেশ বিধেষভভাবাঁধ লিঙ্গবচনব্যতিক্রমো। ন দোধাধ? | 
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৭* যদি উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়েই পুথক্ পৃথক বিশেষণ থাকে তাহ! 

হইলে উদ্দেশ্টের বিশেষণ সেই উদ্দেশ্টের এবং বিধেয়ের বিশেষণ সেই 
বিধেয়েব অনুগামী হয়। শৈতাং হি যৎ সা! প্রকৃতির্জলস্য ( রঘুবংশ ) 

৮. ক্রিষ্ার কাল ও অনুভ্ঞা 
সাধারণত সাধারণ বর্তমন ও ঘটমান বর্তম1॥ বুঝাইতে লট বাবহৃত 

হ্য। 
সঃ পঠতি--( সে পড়ে, ব1! পড়িতেছে )। 
সাধারণ অতীত্ত ও পুরাঘটিত অতীতে লঙ.' লিট্ ও লুঙ্ হয়। অগ্যকার 

অতীত বুঝাইলে শুধু লুঙ্ হয়। 
দশরথঃ পাম বাজা অভবৎঃ বভূব, অভূৎ বা । অদ্য রষ্টিরভূৎ | 
নিকটবর্তা অতীত ( বাংলা, পুবাঘটিত বর্তমান ইং 71567 7916600) 

বুঝাইতে লট্ লিটু লু অথবা ক্র-ক্তবতু প্রতায়াস্ত পদ বাবন্ধত হুয়। 

সে আসিয়াছে-স আগচ্ছৎ, আজগাম বা আগমৎ অথব। আগতঃ 

(আগতবান্)। 
্র-ক্তবতু প্রত্যয় যে-কোন অতীতকালেই প্রযুক্ত হয়। এই প্রসগ্গে শিষ্ঠ!- 

প্রতায় দ্রষ্টব্য। 
“লট্*-এর সহিত “মম” যৌগেও অতীতকাল বুখাইতে পারে । 
সে সেখানে গিয়াছিল- স তত্র গচ্ছতি স্ম। 
ভবিস্তৎকাল বুঝাইতে লট বিভভ্ভি খ)বহাত হয়। 
অহুং তত্র গমিষ্তামি__-আমি সেখানে যাইব। 

ভবিষ্াৎকাল বুঝাতে ক্ষেত্র বিশেষে লট্-এর প্রযোগও হইতে পারে : 

কিং করোমি 1? করিষ্ঠামি ), কদ1 গচ্ছসি ?_-( গমি্যসি ? ) তি, 
অহ্মপি আগচ্ছামি-_€ দা আমিও যাব )। 

বিধিনিষেধ, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ প্রার্থনা ইত্যাদি অর্থে লোটু হয়। 
আগচ্ছতু ভবান্, স্বয়মেব পশ্যতু স্বামী। পূর্ণচন্দ্রং পশ্য | গুরুং সেবস্ধ। 
নিষেধ বুঝাইলে লোট্-এ “ম।" অবায় প্রযু ও হয়। 
ম! গচ্ছ (যেও ন| )১ মা কুক ধনজশযৌবনগর্বম্ (ধন জন ও যৌবনের গর্ব 

করিও না )। 
বিধি (ওঁচিত্য ), নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, সন্তাবন। ইতাদি অর্থে বিধিলিঙ হয়। 
ত্বমধুনৈব তত্র গচ্ছেঃ:_( তোমার এখনই সেখানে যাওয়! উচিত ) 

9 
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ন তিষ্টেৎ দুর্জনৈঃ সহ--( দুর্জনের সহিত থাকা! উচিত নয় ) 
সম্ভাবন! অর্থে, 

বাঁিশ্েৎ ভবেৎ ন গচ্ছামি-( যদি বৃ়ি হয় যাব ন|) 

৯. অসমাপিক। ক্রিয়া 

বাংলায় “করিতে? “যাইতে? ইত্যাদি অপমাপিকা ক্রিয়ার অন্থবাদ তুমুনস্ত 
শব দ্বাবা করিতে হয়। [ ভ্রষ্টবা “তুমুন্” প্রতায় ] 

করিয়া” “যাইয়া? ইত্য।দি অসমাঁপিক। ক্রিষার অনুবাদ ক্কাচ৮ ও ল্যপ 
প্রতয়ান্ত শব্ধ দ্বারা করিতে হয়। (ক্কাচ্ ও ল্যপ. দ্রষ্টব্য ) 

তুমুন্, ্কাচ্ ও লাপ. প্রতায়াস্ত শব্দ অব্যয়ের ন্যায় ব্যবস্গত। ইহাদের 

কোন রূপান্তর নাই। 

করিতে করিতে? “যাইতে যাইতে” (155000 19811011) ইত্যাদি 
অসমাপিকা ক্রিয়া শত ও শানচ, প্রতায়াস্ত শব্ধ দ্বার! করিতে হয়। 

(শতৃ ও শানচ, দ্রষ্টব্য ) 
শতৃ ও শানচ, প্রতায়ান্ত শব্দ নামপদের বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইবে । 

১০. কারকবিভক্তি 

অনুবাদে কারকবিভক্তির জ্ঞান প্রতি পদে প্রয়োজণ। কারকবিভক্কির 
আলোচন! প্রসঙ্গে অনুবাদবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর! হইয়াছে । 

[ কারকবিভ্তি দ্রষ্টব্য ] 
দাঁন ক্রিয়ার কর্মে গ্্থী বিভক্তিযোগ করিতে প্রায়ই ভুল হুয়, ভাই 

এবিষয়ে সাবধানতার নির্দেশ বিশেষ করিয়। দিতে হয়। 
“স মাম্ পুম্তকমদদাৎ? লিখিলে হইবে না| “মাম্” স্থলে “মহাম্” চাই। 

দেওয়া (বা ইং 81৮৩) ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেই সতর্কতার সহিত ৪ 
বিভক্তিটি যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে । 

শুণোতিঃ পচতি, ভক্ষয়তি ইত্যাদি ক্রিয়া স্থলে শ্রবণং করোতি? পাকং 
করোতি” “তক্ষণং করোতি” লিখিলে কর্মকারকটি ষণ্ঠী বিতক্তি যুক্ত করিতে 
হইবে। কারণ» শ্রবণ পাক ভক্ষণ ইত্যাদি কৃদস্ত শব্দ। 

সঃ গীতং শুণোতি কিন্তু সগীতস্য শ্রবণং করোতি | 
সং অন্নং পচতি কিন্তু স: অনস্য পাকং করোতি। 
সঃ অন্নং তগ্ষয়তি, কিন্তু সঃ অন্নস্য তক্ষণং করোতি । 
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১১. ০কবজা তঅম 

অর্থ দেখিয়! কারক ঠিক করিবে, অতঃপর নিয়মমত বিভক্তি যোগ 
করিবে । তৎপূর্বে শব্টি সংস্কৃত (বা তৎসম) কিনা দেখিয়া লইবে। 
গরু চরিতেছে । “এই” বাক্যে “গোর, শবকে 'দাণ্" শব্দের ছকে ফেপিয়| 
গরবঃ চবস্তি লিণিলে হইবে না' “গো” শব্ধ ধ| ধেনু শব্ধ প্রয়োগ 
করিতে হইবে। 

গাবশ্চরস্তি বা ধেনবশ্চবস্তি | 

শবরূপের আলোচনায় প্রতিটি শব্দের শেষে তুলনীয় শব্দের যে-তালিকা 
প্রদত্ত হইয়াছে উহা লক্ষ্য করিবে । 

শবেরর ন্যায় ধাতুটিকেও হইতে হুইবে সংস্কৃত । “বালকটি পডিতেছে? স্থলে 
“বালকঃ পডতি; বলিলে তো চলিবে না। বলিতে হইবে “বালক: পঠতি?। 
কারণ মূল সংস্কৃত ধাতুটি পঠ, পড়. তাহ! হইতে জাত তত্তব ধাতু । প্রত্যয় 
যোগেও এই সতর্কতা চাই। কথিতবাম্ বা বক্তবাম্ চলিবে, কিন্তু “কহতবাম্? 
চলিবে কি? বাংলায় “অকাটা, চলিবে, কিন্তু সংস্কতে? বাংল! “কাট 
ধাতুব সহিত তো সংস্কৃত কৃতপ্রত/য় যুক্ত হইতে পারে না। 

কারক বিভজিপ্রকরণে বিনা, অন্তর1, প্রতি, পরিতঃ সহঃ পৃথক্ ইত্যাদি 
বিভিন্ন অব্যয়যোগে বিভিন্ন বিভক্তির যে ব্যবহার আলোচিত হইয়াছে তাহা 
অনুবাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

১২. অব্যক়ের ব্যবহার 
কারকবিভক্তি ছাডাও অব্যয়-প্রকরণে বিভিন্ন অব্যয়ের প্রয়োগ বিস্তারিত- 

ভাবে আলোচিত হইয়াছে । বারবার এই প্রয়োগগুলি দেখিলে অন্ুধাদের 
সহায়তা হইবে! 

তু" চঃ চেৎ, বা ইত্যাদি কয়েকটি অবায়ের প্রয়োগবৈশ্দি্টয বিশেষভাবে 
লক্ষা করিবে । এই অব্যয়গুলি বাকোব প্রথমে ব্যবহৃত হয় ণা। 

১৩. লিঙ্গ নির্ণয় 
শব্দচয়ন এবং বিভক্তি যোগ যথাযথ হইয়াও লাভ নাই য্দি শব্দটির 

লিঙ্গ নির্ণয়ে ভুল হয়। মিলনের অস্তে বিচ্ছেদ জীবনের অস্তে সৃতা- এই 
বাক্যের অন্থবাদ করিতে গিয়! যদি লেখ! হয়-_মিলশস্য অস্তে বিচ্ছেদম্, 
জীবনস্য অন্তরে মরণঃ, কারকবিভক্তি এবং পদবিন্যাস অন্র্রান্ত হইলেও বাকা 
অশুদ্ধ হইবে। শ্তদ্ধ বাকাটি হইবে মিলনস্য অস্তে বিচ্ছেদ্ঃ, জীবনস্য আস্তে 
অরণম্ (বা ম্বৃত্যুঃ )। 
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লিঙ্গ নির্ণয়ের সহজ কয়েকটি উপায় ঃ 
ঘঞ, বা অল্ (অ) প্রতায়াস্ত শব্দ পুংলিঙ্গ ॥ পাঠঃ, জয়ঃ, ক্ষয়ঃ | 
ক্িন(তি) ৮ * স্ত্রীলিঙ্গ॥ মতিঃ, বুদ্ধিঃ গতিঃ। 
অনটু (অন্) ৮ »ক্লীবলিঙ্গ। জীবণনম্, মরণন্, গমনম্। 
মেঘ, বৃক্ষ পর্বত, হুন্তঃ বায়ু; শর, শব্দ ইত্যাদি বাচক শব্দ পুংলিঙ | 
বিদ্যুৎ রাত্রি, বীণা নদী, ভূ ইত্যাদি বাচক শব স্ত্রীলিজ | 
“বেধস্” বাতীত ছ্ুই-স্বর বিশিষ্ট অস্ভাগাত্ত শব্ধ (মনস্, যশস্, নভস্» 

সরস্ ইত্যাদি ) ব্লীবলিঙ্গ | 
অরণ্য ( অটবী ছাড়া ), গগন (আকাশ ছাড1) মাংসঃ রক্ত, জল, পুষ্প 

ইত্যাদি বাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। 
“মিত্র শব্দ বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, সূর্ধ অর্থে পুংলিক। 
প্রতায় প্রকবণে লিঙ্গ সম্পর্টে আলোচনা করা হইয়াছে ? [ ইমন্ঃ ত্বঃ তা, 

য ইত্যাদি দ্রষ্টবা ]| 
১৪. গত্বযত্ব 

শব্দরূপে এই দুইটি বিধান সর্বত্র প্রযোজা | রঘু" শব্ষের তৃতীয়! বা “হরি” 
শব্দের তৃতীয়! “রঘুনা” বা “হুরিন], লিখিলে ভুল হইবে | ণত্ববিধি অনুযায়ী 
হইবে “রঘুণা” “হরিণা'। সেইরূপ সপ্তমীর বহুবচনে “সু” না “যু” তাহাও 
ত্ববিধি জান! থাকিলে অন্রান্ত ভাবে লিখিতে পারিবে। “লতাষু* নয় 
“তামু । 

১৫. সন্ধি 
সংস্কৃত “সন্ধি” বাখ্বিধির অঙ্গ । পণ্ভে তো সন্ধি আবশ্তিক, গগ্ভেও যেখানে 

সন্ধির অবকাশ আছে নিতান্ত শ্রুতিকটু ন! হইলে সেখানে সন্ধি পরিহার কর! 
হয় না| তাই সন্ধি করিও না, ভুল হইতে পারে এরূপ পরামর্শ ন! দিয়া বরং 
বল! ভাল সন্ধি করিতে যাহাতে ভুল ন! হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও, অর্থাৎ 
সন্ধির নিয়মগুলি আয়ত করিও | 

১৬, সমাস 

সমস্ত পদ থাকিলে উহাকে ন। ভাঙিলেও চলে । বিশেষণকে বিশেষ্ভের 
সহিত জুডিয়া অনেক সময় অজ্ঞতা গোপন করাও সম্ভব । যেমন, তাহার 
বহু পুস্তক আছে-_এই বাকোর অনুবাদে “বহু" শব্দের পৃথকৃভাবে রূপ 
করিতে ঘি সংশয় থাকে তবে “তস্য বহুপুস্তকানি সন্তি এই সমাসের 
আশ্রয় লইয়া “বহুনি পুশ্তকানি'র ঝামেলা এড়ানো সম্ভব । 
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কিন্তু ঝামেলা এড়ানোর মন্ত্র কানে না তোলাই ভাল। বাক্যের প্রকৃতি 
বুঝিয়! প্রয়োজনে সমাস করিবে, না হইলে বিযুক্ত পদগুলিকে যথাযথভাবে 
বিভক্তিযুক্ত করিবে । মোট কথা, সন্ধি সমাস কিসে বাহবা! পাইব এবপ 
ধারণ! ঠিক নয়। ভাষার জন্যই আঙ্গিক, আঙ্গিকের জন্য ভাষ। নহে। 

অনুবাদ আদণিকা। 
€এক) বাংল! হইতে সংস্কৃত 

১. কালক্রমে দিলীপ অশেষগুণশালী পুত্র রঘুকে যুবরাজ করিয়। নিজে 
ধর্মকর্মে রত হইলেন। রঘুও রাজাভার গ্রহণ করিয়! প্রজাদের সুশাসনে 
আত্মনিয়োগ করিলেন। দ্ুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাপন দ্বারা তিনি 
প্রজাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন । 

অথ গচ্ছতি কালে দিলীপঃ অশেষগুণশাপিনং পুত্রং রখুং ঘুবরাজং বিধায় 
স্বয়ং ধর্মকর্মণি নিবতঃ | রঘুবপি বাজাভাবং গৃহীত্বা (অথবা! গৃহীতরাজাভারঃ) 
প্রজানাং সুশাসনে আত্মানং শিযুক্তবান্। ছষ্টানাং দমনেন শিষ্টাশং পালনেশ 
চাসৌ প্রজানাং মনোরঞ্জনং বিহিতবান্ ( কৃতবান্)। 

২. কোন একটি শুগাল স্বচক্ষে দিংহ দেখে নাই। সিংহের নামে সে 
ভয়ে কাঁপিত | একদ1 সিংহ গর্জন শুনিয়া সে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন 
করিয়া! বক্রদর্টিপাতে সিংকে দেখিল। দ্বিতীয় দিনে সিংহকে দেখিয়া না 
লৃকাইয়াই নিকট-হুইতে তাহাকে দেখিল ভৃতীয দিলে সেদিংহকে দেখিষ্া 
বলিল-_ভাল আছেন? সিংহ বলিল; হ1। 

কশ্চিচ্গালঃ স্বচক্ষুষ। দিংহং নাপশ্যৎ, সিংভস্য নায়েব স ভয়েনাকম্পত। 
অথ কদাচিৎ সিংহগর্জনং শ্রুহ স রৃক্ষান্তবালে স্বান্্রগোপনং কৃত্ব| তির্যগ দর্ি- 
পাতেন সিংহদর্শনং কৃতবান্। দ্বিতীয়েহহ্ডি সিংহং দৃষ্খাহপি অদাবাস্মরগোপনম্ 
অরুত্বৈব অদূরাৎ ত্বমবলোকিতবান্। ম্থ তৃতীয়েহহ্ছি দিংহবলোক্য তমপৃচ্ছৎ 
-_-অপি কুশলী ভবান্? সিংহ আহ, “অথকিম্' | 

৩ শশক বলিল, প্রভু; আমার কোন দোষ নেই। পথে আর একটি 
সিংহ জোর করে আমাকে ধরেছিল। তার কাছে “আবার আমব এই, 
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প্রতিজ্ঞ! করে শুধু আপনাকে একথা বলতে এসেছি।” সিংহ ক্কুদ্ধ হুইয়া 
বলিল, শিগগির গিয়ে আমাকে দেখা সেই ছুরাত্বা কোথায় আছে ।, 

শশকোহব্রবীৎব-“ম্বামিন্, নাহমপরাদ্ধঃ, পথি সিংহান্তরেণ বঙ্গাদ্ধতঃ | 
তস্যাগ্রে পুনরাগমনায় ( পুনবাগমিস্যামি ইতি ) শপথং কৃত্ধা ভবস্তং নিবেদয়ি- 
তুমেব অত্রাগতঃ। সিংহঃ সকোপমাহ--সত্বরং গত্বা দর্শয় মে কাসৌ 
দবরাত্বা তিষ্ঠতি।; 

৪. বাঘ শব্দ করে খায়। মাংস পেলেই সে খুশি। বাঘ মানুষকে 
এডিয়ে চলতে চায়। শিকারী হঠাৎ সামনে এসে পডলে বাঘ চম্পট দেয়। 
ঘা-খাওয়া বাঘ হিংল্র হয়। আঘাতকা'রীকে. আক্রমণ করে যদি সে একবার 
তার রক্তের স্বাদ পায়? তবে হয়ে ওঠে মানুষখেকো | 

ব্যান্রঃ সশব্বমন্্রীতি | মাংসেনৈব স তুষ্টঃ। ব্যান্রঃ মনু্তং পরিহৃত্য 
স্থবাতুষিচ্ছতি | আখেটিনম্ অকম্ম/ৎ অভিতঃ পশ্বতি. চেৎ ব্যান্ত্রঃ পলায়তে 
আহতো বাঘ্রো হিংলো ভবতি। আঘাতকারিণং সকৃৎ আক্রম; তস্য 
শোণিত-্বাদং লভতে চে অসৌ নবখাদকঃ ভবতি। 

৫. মৃত সৈনিককে গৃর্হে আন] হইল। তাহার স্ত্রী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । 
পরিচারিকারা তাহাকে কীদাইবার নাঁনা চেষ্টা করিল। কিন্ত কোন ফল 
হইল না। নব্বই বৎসরের ধাত্রী সেই স্ত্রীলোকের সন্তানটি কোলে দ্রিলেন। 
এইবার সন্তানকে বৃকে চাপিয়া ধরিয়৷ তিনি কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন। 
ধাত্রী কৌশলে তাহার মাতৃত্বকে জানাইয়! দিয়াছিলেন। 

স্বৃতঃ সৈনিকে গৃহমানীতঃ| তস্য পত্বী তৃষ্কীম্ উপবিষ্টা। পরিচারিকা 
স্তাং রোদয়িতুম্ বিবিধং যতুমকুর্বনূ, কিমপি ফলং তু নাসাদিতম্। নবতি- 
বাতিক! ধাত্রী তম্য! যোষিতঃ সম্ভানং তস্য। অংকেহস্থাপয়ৎ। সপদি সম্ভানম্ 
উরসি আকৃন্ত সা বিগলিতাশ্রুঃ জাতা। ধাত্রী কৌশলেন ত্যা 
মাতৃত্বমুদবোধয়ৎ। 

৬* আমি পারি না, তুমি পার না, কিন্ত আমি আর তুমি পারি-_ 
আমর] পারি। ইহাই হইল এঁক্যের বল। যেকোন কার্ষে একতাই বল। 
সহ মন কোন মহৎ সঙ্কল্পে এক সূত্রে বাধ! পড়িলে সহশ্র কল্যাণ বহিষয়া 
আনে। 

অহং ন শরুোধি? ত্বং ন শরোধি। পরস্ত' অহং ত্বং চ শরুবঃ_বয়ং 
শরুমঃ। ইদমেব এঁক্যবলম্। সর্বেষু কার্ষেযু এঁক্মেব বলম্। সহত্রং 
মনাংসি সমসূত্রগ্রথিতাশি সহতরং শুভান্যাবহস্তি | 
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৭. ফুল কাহার ন| ভাল লাগে? বিচিত্র এই ফুল। গৃহসজ্দায় ফুল" 
দেবপৃজায় ফুল, উৎসবে ফুল। ফুল ছাড1 সব কিছুই যেন অসম্পূর্ণ । “ফুল 
বলে ধন্য আমি মাটির পরে।” ইহা রবীন্দ্রবাণ। শ্মামাদের বলিতে ইচছ! 
হুয় “ফুল; তোমাকে পেয়ে আমবাও ধন্থা |” 

পুপ্পং কশ্মৈ নরোচতে ? বিচিত্রমিদং পুষ্পম্। গৃহ্সজ্জায়াং পুষ্পম্, দেব- 
পূজায়াং পুষ্পং তথ! উৎসবেহইপি পুষ্পমূ। পুষ্পং বিশ! সবমেব ত্মসম্পূর্ণ মিতি 
মন্যে। "পুষ্পং বদতি-_ ধন্যমহং মণ্তিকায়াম্?। ইয়ং রবীন্দ্রবাণী। পুষ্প । 
ত্বামাসাছ্য বয়মপি ধন্যাঃ ইতি বক্ত,মিচ্ছাঁমঃ? | 

৮* শিঁপডে-কি খবর তোমাব ? 
ফডিং__খুব খারাপ যাচ্ছে বন্ধু, ধার করতে এসেছি । আমাকে খাবাব 

দাও কিছু । আমি ক্ষুধাত। 

শিঁপডে--কি আশ্চর্য. গীতেব খাবারের যোগাড শেই তোমাৰ ? গরমের 
পিনে কি কবেছ শুনি ? 

ফডিং- গ্রীষ্মে গান গেয়ে কাটিয়েছি | 

পিঁপডে-_বেশ। বেশ। এখন পীতট! তাতলে নেচে কাটিয়ে দাও । 
পিপীলিকা-_ক] তে বাতা ? 

পতঙ্গ:-_ছুর্দিনং মে বন্ধে । খণং কতৃ মাগতোইস্মি। দেহি মে কিঞ্চিৎ 
খাম । ক্ষুধাতোহ্ভম্ | 

পিপীলিকা মতে! আশ্চর্যম। নন শীতস্য খাছাসঞ্চয স্তে নান্তি? গ্রীষ্মে 
কিং হয়া তম | 

পতঙ্গ: গ্রাক্মঃ গানং কৃত্বা যাপিতঃ। 
পিপীলিকা__-সাধু ! ইদানীং গীতং তাবৎ নণ্ণং কত্ধা যাঁপয়। 

৯. অন্ধের স্কন্ধে কলসি' হাতে বাতি । ব্যাপার কি? অন্ধ তো চোখে 

দেখে না। তবে বাতি কেন? একজশ অন্ধকে গ্সিজ্ঞেস করল, গতোমার 

ভাতে বান্তি কেন?? ম্ৃন্ধ বললঃ “বাতিট। তোমাদের জন্যে, কলসিটা যাতে 
1 ভাঙে । / 

অন্ধস্য স্বন্ধে কলস:, হস্তে চ দীপঃ। কিমিদম্? অন্বস্যাবচচক্ষুষা ন 

পশ্যতি ! কথং তহি দীপঃ? কমশ্চিজ্জনঃ অন্ধমপূচ্ছৎ, “কথং নু তব ভন্তে 
দীপঃ” | অন্ধ আহ, “যুক্সাকং কৃতে এবৈষ দ্ীপঃ, যথা কলসং ন ভজ্যাত? | 
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অনুশীলনী 

সংস্কতে অনুবাদ কর : 
(ক) যে স্বয়ং চেষ্টা করে ঈশ্বর তাহার সহায় হন। পৃথিবীতে ধাহার! 

বড হইয়াছেন, তাহাদের জীবনী হইতে আমর! এই শিক্ষাই পাইয়া থাকি। 
বিচ্যাই হোক আর ধনই হোক, স্বয়ং পরিশ্রম না করিহ্ণ কেহ তাহা লাভ 
কবিতে পারে না। 

(খ) দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। বিভালয়ে পাঠ্যপুস্তক 
হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ কবি, তাহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না । এইজন্য 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ছাত্রদের জন্য দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের 

দেশেও এ বাবস্থা প্রচলিত হওয়। প্রয়োজন । 

(গ) সেকালে মগধে একটি বিশ্ববিদ্ভালয় ছিল। তাহাব নাম নালন্দা । 
পাটনা হুইতে কয়েক ক্রোশ দূরে তাহার স্থান বাহির হইয়াছে । মাটির তলে 
তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিষাছে। এই নালন্দা! বিশ্ববিগ্ভালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্ 
পড়ানে! হইত | এখানে অনেক অধাঁপক ছিলেন । 

(ঘ) নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আমার মা-ভাইদের কষ্ট যাতে দৃর হয় 
তাৰ জন্যে আপনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা ককন।” রামকৃষ্ণ বলিলেন, 
“আমি ওসব কথ! বলতে পারি না। তুই প্রার্থনা কর না কেন? --আমি 
তে! ভগবানকে জাশি ণা। আপনি আমার জন্বো বলুন: | 

(৬) সন্নাসী কহিলেন, 'এই সোনার ভাগাবেব চেয়ে মূলাবান রত্ুভাগ্ডার 
এখানে আছে। একবাব যাইবে ন!?” মৃতুঞ্জয় কহিল" “না যাইব না।? 
সন্ন্যাসী কিলেন, “একবার দেখিয়া আদিবার কৌতৃহুলও পাই?” মৃতুয্জয় 
কহিল? “না দেখিতে চাই না? | 

(চ) আমদের দেশে দারিদ্র্য একটি বড সমস্যা। কিন্তু এই শোচনীয় 
অবস্থা যে আমাদের নিজেদের দ্বারাই সৃষ্ট তাহা আমরা প্রায় বুঝিতে পারি 
না। অনেকে কঠিন পরিশ্রম এবং লাভজনক বাবসায় দ্বারা নিজেদের অবস্থার 
উন্নতি সাধন কবিতে চেষ্টা করে না। তাহারা শিজেদের দূরবস্থার জন্য 
কেবল হাহুতাশ করে । 

(ছ) বিপদেই বন্ধু চেনা যায়। সব ভাল যার শেষ ভাল। যেমন কর্ম 
তেমনি ফল। অতিশয় সবকিছুই গহিত। দারি্রদোষ ওপরাশিকে নষ্ট 
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করিয়া দেয়। উদ্ভোগী পুকষসিংহকে লক্ষী আশ্রয় কবেন। যাহার কীতি 
আছে সে বাচিয়া আছে। দোষ ও গুণ সংসর্গ হইতে জম্মে। 

(জ) কেনপান্ধ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ 
উদ্যম বিহুনে কার পূরে মনোরখ ? 

(ঝ) আমার সোনার বাংল! আমি তোমায় ভালবাসি; 
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে 

বাজায় বাশি। 
(ঞ) সেদিন প্রভাতে নৃতন তপন 

নূতন জীবন করিবে বপন, 
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন 

আসিবে সেদিন আসিবে । 

(ট) আগে চল্ আগে চল্ ভাই 
পরে থাকা পিছে 
মরে থাক। মিছে 

বেঁচে মরে কিব! ফল ভাই। 

অন্ুবাদ-আদরশিক। 

(দ্রই) সংস্কৃত হইতে বাংলা 

১. সত্যং বদ। ধর্মং চর। সতান্ন প্রমপিবাম্। মাত়দেবে। ভব। 
পিতৃদেবো ভব। আচার্ধদেবো ভব। অতিথিদেবে! ভব । শ্রদ্থয়। দেয়ম্। 
অশ্রদ্ধয়াহ দেয়মৃ। শ্রিয়। দেয়ম্। হিয়! দেয়ম। এষ উপদেশঃ | এতদগশাসনম্। 

সত্য বল। ধর্মাচারণ কর। সত্য হইতে বিচাত হইও ন|| মাতাকে 
দেবতা বলিয়। জানো । পিতাকে দেবতা বলিয়। জাশো। আঁচার্ধকে 
দেবতা বলিয়! জানো । অতিথিকে দেবতা বলিয়া জানো । শ্রদ্ধার সহিত 

দিবে । অশ্রদ্ধাব সহিত দিবে না। শ্রার সহিত দিবে । লঙ্জার সহিত 
দিবে । (অর্থাৎ প্রসন্নতার সহিত দিবে, সলজ্জভাবে দিবে )। এই উপদেশ । 
এই অনুশাসন । 

২, সোমরাতঃ--তগবন্! এষ পোমরাতঃ প্রণমতি। 

ধৌম্যঃ_ স্বস্তি বসায় সোমরাতায় | বৎস! সোমরাত | 



৩১৪ সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিক৷ 

সোম_-ভগবন্! এষা মাতা কথয়তি-_অবসিতে। গবাং দোহ্ঃ | সম্প্রতি 
প্রাপ্তঃ সঞ্চারণকালস্তাসামিতি | 

ধৌম্যঃ_ আম! সম্যক্ সমুদবোধিতোহন্যি। 

সোমরাত ! গুরুদেব! এই সোমরাত প্রণাম করিতেছে । ( অর্থাৎ 
আমি সোমর[ত, আপনাকে প্রণাম করিতেছি ) 

ধৌম্য:_-বৎস সোমরাতের কল্যাণ হউক | বৎস সোমরাত ! 
সোমরাত--মাতা বলিতেছিলেন, গোদোহন সমাপ্ত হইয়াছে। এখন 

তাহাদের সঞ্চারণের সময় হুইয়াছে। 
৩, অস্তি কশ্মিংশ্চিং সমুদ্রোপকঠে মহান্ জন্বুপাদপঃ সদাফল: | তত্র চ 

রত্তমুখে। নাম বানরঃ প্রতিবসতি স্ম। একদ। তস্য তরোরধস্তাৎ করালমুখে 
নাম মকর: সমুদ্রসলিণা নিক্রময সুকোমলবালুকাসনাথে তীবোপান্তে ন্যবিশত। 
রক্তমুখেন স প্রোক্ত;__ভবান্ মেহতিথি:। ভক্ষয়তু ময়! দত্ান্যম্বৃতকল্পানি 
জন্নুফলাণি। 

কোন এক সমুদ্রের উপকঠে বিশাল এক জামগাছ ছিল, এই গাছে 
সর্বদাই ফল ধরিত। সেখানে রক্রমুখ নামে এক কুমীর সমুদ্রজল হইতে 
নির্গত হইয়া সুকোমল বালুকাময় তীরে আসিয়া বসিত। রক্তমুখ তাহাকে 
বলিল, “আপশি আমার অতিথি । আমার দেওয়! অমৃততুল্য জামফল 
ভক্ষণ করুন। 

৪. ততোইসৌ রাজ্যলোভাকুক্টঃ কপৃবিতিলকঃ শুগালদশিতবত্সনা 
ধাবন্ মহাপক্ধে নিমগ্রঃ। হত্তিনোক্তম্_ খে শুগাল। কিমধুনা বিধেয়ম্? 
মহাপন্কে শিমগ্রোহম্। শুগালেন বিহস্যোক্তম্-_ দেব । মম পুচ্ছাগ্রমবলন্থ। 
উত্তিষ্ঠ। 

তাহার পর রাজালোভে আকৃষ্ট সেই কপূ্রতিলক শুঁগালপ্রদশিত পথে 
যাইতে যাইতে গভীর কর্দমে নিমগ্র হইল। হস্তী বলিল-_বন্ধু শৃগাল ! 
এখন কি করি? আমি যে মহাঁপক্কে নিমগ্ন । শৃগাল হাপিয়া বলিল-_ দেব! 
আমার লেঞ্জের প্রান্ত ধরিয়া উঠুন । 

৫* অন্তি কলিজবিষয়ে রুক্সাঙ্গদে! নাম নরপতিঃ| স চ দিখ্বিজয়ব্যাপার- 
ক্রমেণাগত্য চন্দ্রভাগানদীতীরে সমবাসিতটকো! বর্ততে। প্রাতস্ত তেনান্রা- 
গতা কপুরঘরঃসমীপে তবিতবামিতি ব্যাধানাং মুখাৎ কিংবদভ্ভী শ্রায়তে, 
তদত্রাপি প্রাতববস্থানং ভয়হেতুরিতালোচা ঘথাবসরকা্ধমারভাতাম্ । 
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কলিজদেশে কুক্সাঙদ নামে এক রাজা! আছেন। তিনি দিখ্বিজয় উপলক্ষে 
চন্দ্রতভাগা নদীর তীবে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছেন । প্রাতঃকালে তিনি 
কপূরসরোবরেব নিকট আদিবেন, এইরূপ জন-'তি ব্যাধদিগের মুখে শুনা 
যাইতেছে । অতএব এই স্থানে প্রাতঃকালে অবস্থ'শ কব! ভয়ের ব্যাপার । 
ইহা! বিবেচন! করিয়া যাহা করিতে হয় করুন। 

৬, আসীৎ বারাণস্যাং কর্পরপটো নাম রজক:| স চৈকদা নির্ভরং 

প্রসুপ্তঃ | তদনভ্তরম্ তস্য দ্রব্যাণি হুতু্ম্ তদৃগৃহং চৌর: প্রবিষ্টঃ। তস্য 
প্রাঙ্গণে গর্দতো বদ্ধ্তিষ্ঠতি, কুকুরশ্চোপবিষ্টঃ। তং চৌরমবলোকা গর্ভ: 
শ্বানমাহ_-ভবতোহয়ং ব্যাপারঃ। তৎ কিমিতি ত্বমুচ্চেঃ শবং কৃত্বা স্বামিনং 
ন জাগরয়সি? 

বারাণসীতে কর্পুরপট নামে এক রজক ছিল। সে একদিন গভীব নিদ্রায় 
মগ্ন ছিল। ইতিমধ্যে তাহার দ্রবাসামগ্রী হরণ করিবার জন্য তাহার গু.হ* 
চোর প্রবেশ করিল। একটি গাধা তাহাব প্রাঙ্গণে বাঁধা ছিল এবং একটি 
কুকুব সেখানে বসিয়া ছিল। চোবকে দেখিয়া! গাধা কুকুরকে বলিল, এটা! 
তো তোমাব কাজ । তাহ'লে তুমি জোরে 0েচিয়ে প্রভুকে জাগিয়ে দিচ্ছ 
না কেন? 

৭. রাজা__কা তে বৃ্ডি:? 
বীববর-_প্রতিদিনং সুবর্ণশতচতুষ্টয়মূ। 
রাজা-_কা তে সামগ্রী ? 
বীরবব--ইমৌ বাহু খভগশ্চ। 
রাজা নৈতৎ শক)ম্। 

রাজা-_বেতন কত চাও? 
বীরবর- রোজ চারশো! সুবর্ণমুদ্র। | 
রাঁভ!__তোমার কাজেব উপকবপ কি? 
বীরবর-_এই ছুইটি বাহু এবং খভগর। 
রাজা_এ সম্ভব হবে ন| (অর্থাৎ অত বেতন দেওয়া যাবে না| ) 
৮ রাজোবাচ-রে! কাং বিদ্ভাং জাশাসি? চৌর উবাচ-_দেব ! 

সুবর্ণকৃষিং জানামি। রাজ্রোবাচ-কা। পরিপাটা? চৌর উবাচ-দেব | 
সর্ধপরিমাণানি সুবর্ণবীজানি কৃত্বা ভূমাবৃপ্যন্তে, মাসব্রয়েণ সর্ধপসৃশশ্চ এব 
কনল্যো ভবস্তি। দেবঃ প্রতাক্ষং পশ্যতু । 
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রাজা বপিল- কোন্ বিষ্ভা জানো? 
চোর বলিল- মহারাজ !। সোনার চাঁষ জানি। 
রাজা বলিল-_-কি কি লাগবে? 
চোব বলিল- মহারাজ, সর্ধেপরিমাণ সুবর্ণবীজ তৈরি করে মাটিতে বুনতে 

হবে। তিন মাসের মধে সধের মত অঙ্কুর হবে। আপনি প্রতাক্ষ করুন । 

৯. চৈতকঃ শিরঃ সঞ্চাল্য নিম্পন্দো ভবতি | 
প্রতাপঃ ( সখেদম্ ) হা! প্রাণপ্রিয় । চৈতক ! ত্বং খলু মে 

সলিলে তরীগিরিবনে তুরগো 
রণসংকটে সুনিপুণঃ সচিবঃ। 
পরমঃ সখা বিচবণে চ চিবং 

ন হি বাহনং নন্থু বন্নপি মাম্ ॥ 

চৈতক শিরশ্চালন। করিয়া নিষ্পন্দ ভইল। 
প্রতাপ (দখেদে ) হায় প্রাণপ্রিয়! টচতক |! তুমি আমার-- 
জলে নৌকা” পাহাড ও বনে অশ্ঃ বণসকঙ্কটে সুনিপুণ সচিব, ভ্রমণে 

চিরদিনের পরম বন্ধু। তুমি আমাকে বহন করিয়াও বাহন নও | 
১০. বিক্রমাদিতাত্য বিষয়ে পুরন্দবপৃবী নাম নগরী বভূব। তত্র মহা- 

ধনিকঃ কশ্চিদ্ বণিগাসীৎ। স চতুবঃ পুত্রানাহয় অবাদীৎ, “ভোঃ পূত্রাঃ, 
ময়ি মুতে চতুর্ণামেকত্রাবস্থাবস্তানং ভবতি ন বা পশ্চাদ্বিবাদে! ভবিষ্ততি, 
তহি জীবন্নেব ভবতাং চতুর্ণাং জোষ্টান্ুক্রমেণ ভাগং করোমি |, 

বিক্রমাদিত্যের রাজো পুরন্মববপুবী নামে নগরী ছিল। সেখানে মহাধনী 
এক বণিক বাস কবিত। সে চাবি পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, “ওহে পুত্রগণ; 
আমি মরিয়া গেলে তোমাদের চারিজনের একত্র অবস্থান সম্ভব হইবে কি 
হইবে না তাহ!র কোন ঠিক নাই। পরে বিবাদ হইতে পাবে, তাই আমি 
জীবিত থাকতেই তোমাদের চারিজনের মধ্যে জো্টানুক্রমে সম্পত্তি ভাগ 
কবিয়া দিব ।, 

১১, রাজ] প্রাহু কুতৃহলাৎ“বিদ্বন্! যাচস্ব কোশাধিকারিণং, লক্ষং 
দ্বাস্যতি মদ্চচসা |» ততো বিদ্বান্ কাষ্ঠং ভূমৌ নিক্ষিপ্া কোশাধিকরণং গত্বা 
প্রাহ-_“মহারাজেন প্রেষিতোহহম্, লক্ষং মে দীয়তাম্। কোশাধিকারী হুসন্ 
আহ, “বিপ্র! ভবন্মতিঃ লক্ষং নার্থতি। ততে। বিষাদী প রাজানমেত্য আহ, 
“স পুনর্থসাত দেব! নার্পয়তি |, 
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রাজা কৌতৃহুলী হুইয়া বলিলেন-_-একোশীধিকারীর কাছে চাও” আমী« 
কথায় একলক্ষ মুদ্রা দেবে ।” তারপর বিদ্বান কাঠ মাটিতে রাখিয়া! কোশাধি- 
কারীর নিকট গিয়৷ বলিল, মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছেন, একলক্ষ দাও।' 
কোশাধিকাঁরী হাসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণ, তোমাঘ ৮১হারা তে। একলক্ষ টাক 
পাবার মত না| তাহার পর বিষগ্ন হইয়া বরাক নিকট আসিয়া বলিল, 
মহারাজ ! সে শুধু হাসল, দিল ন। কিছুই? 

১২, অজরামববৎ প্রাজ্ঞো বিগ্ভামর্থঞচ চিন্তয়েৎ | 
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ 

প্রাজ্ঞ বাক্তি নিজেকে জরাহীন ও মৃতুাহীন মনে করিয়া ধন ও বিদ্ভা 
উপার্জন করিবেন এবং যম যেন তাহার কেশ ধরিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া 
ধর্মোপার্জন কবিবেন। 

১৩,  কাব্যশান্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি দধীমতাম্ 
ব্সনেন চ মূর্খাণাং শিল্রয়। কলহেন চ॥ 

পণ্ডিতব্যক্রিদের সময় কাবা ও শাস্ত্র পাঠে আনন্দে অতিবাঞ্িত হয় আর 
মূর্খগণের সময় নিদ্রা, বিবাদ এবং নাশা দুপ্রিয়ায় অতিবাহিত হয়। 

১৪,  সর্বস্য হি পবীক্ষান্তে ভাবে] নেতরে গুণাঃ | 

অতীতা হি গুণান্ সর্ধান্ স্বভাবে! মৃতরি বর্ততে । 

সকলেরই ভাব পবীন্ষিত হইয়। থাকে" অপর গুণ নহে" স্বভাব সকল 
গুণকে পরাভূত করিয়! সর্বোপরি প্রভূহ্ব করিয়া থাকে। 

অনুশীলনী 

বাংলায় অন্নবাদ কর £ 
কে) অস্তি. শ্রিপর্বতমধ্যে ব্রহ্গপুরাখাম্ নগবম্। তত্র শৈলশিখবে ঘণ্টা- 

কর্ণো নাম রাক্ষসঃ প্রতিবসতীতি শরীয়তে । একদা ঘণ্টামাদায় পলায়মানঃ 
কশ্চিচ্চৌবো ব্যাদ্রেণ ব্যাপাদিতঃ | তৎপাণিপতিত| ঘণ্টা বাশরৈঃ প্রাপ্ত । 
তে বানরাস্তাং ঘণ্টাং অনুক্ষণং বাদয়ন্তি। 

(খ) অস্তি কম্মিংশ্চিদধিষ্ঠানে চিত্রাঙ্গো নাম সারমেয়ঃ | তত্র চ চিরকালং 
ছুভিক্ষং পতিতম্। অন্নাভাবাৎ সারমেয়াদয়ো! নিঙ্কুলতাং গন্বমারদ্ধাঃ। অথ 
চিত্রাঙ্গঃ ক্ষুৎক্ষামকঠস্তত্রয়াদ দেশান্তরং গতঃ | তত্র চ কম্মিংশ্চিৎপুরে কম্যচিৎ 
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গৃহমেধিনে। গৃহিণ্যাঃ প্রমাদেন প্রতিদিনং গৃহ্ং প্রবিশ্য বিবিধানি অন্নানি ভক্ষয়ন্ 

পরাং তৃপ্তিং গচ্ছতি । 

(গ) দক্ষিণসমুদ্রতীরে টিট্রিভদম্পতী নিবসতঃ | অথ টিট্রিভী আসন্নপ্রসবা 
ভর্তারমাহ-_নাথ ! সমুদ্রবেলয়! প্লাব্যতে স্থানমেতৎ। টিট্রিভোহব্রবাৎ_ 

ভদ্র! কিমহং নির্বলঃ? যদ্ গৃহাবস্থিতানি অণ্ডানি নীরা! 
ততঃ স্বামিবচনাৎ তত্রেব প্রসূতা | 

(ঘ) তদ্ধি তস্য বচনমাকর্ণা মহত। ভয়েন বিমুগ্ধ ইং তং জলাশয়মুৎসৃজ্য 
মন্থরশ্চলিতঃ। তেহপি হিরণাকাদয়ঃ স্লেহাদনিষ্টং শঙ্কমান! মন্থবমহূজগ্,ঃ | 
তত: স্থলে গচ্ছন্ কেনাপি বাধেন কাননং পর্ধটত। মন্থুরঃ প্রাপ্তঃ| প্রাপ্য চ 

তং গৃহীত্ব! ধনুষি বদ্ধ। স্বগৃহাভিযুখং চলিতঃ। 

($) একে! বৃদ্ধে। বাঘ্রঃ স্াতঃ কুশহস্তঃ সরস্ভীরে বুতে,_“ভোঃ ভোঃ 
পাস্থাঃ? ইদং সুবর্ণকঙ্কণং গৃহাতাম। ততো লোভাকৃষ্টেন কেনচিৎ পাস্থেন 
আলোচিতম্__-“ভাগোনৈতৎ সম্ভবতি কিন্তৃশ্মিন্নাস্বসন্দেহে প্ররৃতির্ন বিধেয়। | 
তন্নিরূপয়ামি তাবৎ । প্রকাশং ব্রতে_কুত্র তব কঙ্কণম্? ব্যাদ্রো হস্তং 
প্রসার্ধা দর্শয়তি ৷ 

(5) অথ বীরবরো৷ দ্বাবস্থঃ পুনভূ্পালেন পুষ্ট উবাচ-দেব। স| 
রোদনপর] যোষ! অকম্মাদর্ৃশ্া বভূব। নহছিকাপিবাতীন্যা স্বামিন। ততঃ 
পবমাং প্রীতিং গতো! মহীপতিস্তশ্ৈ প্রাধচ্ছৎ সমগ্রং কর্ণাটপ্রদেশং রাজপুত্রায় 
বীরবরায়। 

(ছ) অণ্তি মন্দরনায়ি পরতে হূর্দাস্তে। নাম সিংহ: | স চ সর্বদা পশূনাং 
বধং বিদধান এবাস্তে। ততঃ সর্বেঃ পশুভিমিলিত্বা স সিংহো। বিজ্ঞপ্ত: দেব ! 
কিমর্থং সর্বপশুবধঃ ক্রিয়তে, যদি প্রসাদো ভবতি ততো বয়মেব ভবদ্দাহারার্থং 
প্রতাহম একৈকং পশুমুপটৌকয়ামঃ | পিংহেনোজং-_যগ্ভেতদভিমতং ভবতাং 
তহি ভবতু তৎ। 

(জ) তথানৃষ্টিতে কুস্তকার আহ» ম| মা এবং কুরু, পশ্য মে রণে হৃস্ত- 
লাঘবম্। রাজা প্রান, “ভোঃ সর্বগুণসম্পন্নো ভবান্, তথাপি পশ্যতাম্। যাবৎ 
এতে রাজপুত্রাঃ ত্বাং কুলালং ন জানন্তি তাবৎ দ্রুততরম্ অপসর, নোচেৎ 
এতেষাং সকাশাৎ বিড়ম্বনাং প্রাপ্য মরিস্তাসি” কুলাল্হিপি তদাকর্ণ্য সত্বর ং 
প্রস্থিত; | 
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অনুন্বীঢদ প্রচয্ীজনীয় 
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